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 بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

 
 
 

  :ملخص البحث
بقدر ما أحددثوا مدن    للناس أقضيٌة ثحَدُت" - اهلل هرمح -اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز مقولة  دتع 

يديت  ذد ا   و اس،وترفع احلرج عن الن،من مفاتيح السياسة الشرعية يف سّن أنظمة تيسر وال تعسر  "الفجور
التعارض بد  إالدالا املحلدا      ِءرَديف  اتطبيقاهتباإلضافة إىل ، ذاوتقعيدتيتصيل ذ ه املقولة ل حماولًةالبحث 

كون إعمال ذ ه كيف ي البحثيستعرض د املباح، كما يوعالقة ذلك بتحلرفات اإلمام وتقي ،النظام اتديوتقي،
، مع ضرب بعض األمثلة والتطبيقدات   ،ورعايتها للمحلا  لالحتياط؛ يف توجيه منط األنظمة وكميتها املقولة

  .وتنزيلها على الواقع املعاصر
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 املقدمة 
ونستهديه ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، مدن   هونستعينإن احلمد هلل حنمده 

 إله إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد يهِد اهلُل فال مضّل له ، ومن يضلْل فال ذادَي له ، وأشهد أن ال
 .أن حممدًا عبده ورسوله

 :أما بعد
أن جعلها مسحاء حنيفية تقوم على السهولة ، اهلل هبا الشريعة اإلسالمية فإن من اخلحلائص اليت خصَّ

ومن مث فاضد  بيتحكدام   ، واملشقة عن املكلف ، ورفع احلرج، وتدعو إىل التيسري والتخفيف، والرفق
  :مبّيًنا اهلدف من بعثة رسول اإلسدالم  ، فقال سبحانه وتعاىل بطريق احلحلر، ًايعة للعامل  مجالرمح

                  3
حتقيق محلا  املكلف  يف العاجل واآلجل إىل  الشريعة دفوهت ؛ ،

ومدن ثمدمَّ جداءت    ، ما يطرأ عليها من أع ارو، املختلفة واملتفاوتة قوًة وضعًفا محيث راع  أحواهل
وحيافظ على املحلا  الدنيوية ، مبا يتفق مع املحلا  الشرعية، التكاليف الشرعية مناسبة لكل ذ ه احلاالت

 أدواٍتتشدريع   ،األحدوال يف دوام تغدري   سنَّة اهلل اليت راع  األمور ومن تلك ، م واألخروية هل
سدّن  و بعامدة  العمل احلكومي من أذم مقاصدوذي ،توسعة والتيسري لرفع احلرج وال وضوابطم ووسائلم

اللب التوفيق من اهلل عزَّ وجلَّ ،وعدم االعتماد باستقالل ، وقبل ذلك وبعده ييت  األنظمة والتنظيمات خباصة
ال على األسباب أو االغترار هبا، فتوفيق اهلل ذو عامل النجاح األساس والحلحيح ال ي يهمله كثريون اليدوم ،و 

 . يعرف قيمته احلقيقية إالَّ القليل
 

املعاصرة ذي أحد جوانب الدولة  على مستوى تحلرفاترفع احلرج والتيسري على الناس مسيتلة إن 
يف معضلة إجياد التوازن ب  املحلا  الفرديدة واملحلدا  ااماعيدة يف      مثلةاملتالسياسية السلطة مشكلة 

فرض أوامرذدا  هبا السلطة اليت تستطيع  ستخدامبا تتحلرفالدولة فاجملتمع ، ال ي جتسد الدولة رغباته،  
وأهندا  ، الرعية قادرة على جتسيد الموحات قحلد الحلا  العام، وباعتبارذا قوة حبجة على أفراد اجملتمع، 

 محلا الفرد و محلا ذ ا أن  يعينو،  ،اليت متثل مستند شرعيتهاوالدولة اليت قام  عليها  فكرةللدمة اخ

                                       
 3 - 301  األنبياء . 
   م مبجلة األصول ، حبث حمكَّقاعدة الضرورات تبيح احملظورات وتطبيقاهتا املعاصرة يف الفقه اإلسالميخطاب حسن السيد حامد، مقتبسة بتحلرف من مقدمة   

 .،ص ص م 2002 -ذد  3410 ،الثاين النوازل، العدد و
  Burdeau ,Georges(1950). - Traité de Science politique, tome III : le Statut du Pouvoir dans l'Etat. In: 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°2, Avril-juin 1950. pp. 374-375. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_2_19167 
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واملحلدا    الفرديةحتحليل التوازن السليم ب  املحلا   شكلةميف نزاع  تشكالن الريْف يف الدولة اجملموع
تدوازن  ذد ا ال يف اجملتمع على إجياد  أنظمة الدولةمدى قدرة حل ذ ه املعضلة ، ويتوقف على ااماعية

 .ب  السلطة واحلرية وذو نفسه ميثل التوازن بينهما،املطلوب نسجام االو

 - اهلل يرمحه –العادل عمر بن عبدالعزيز نطلق ييت  االذتمام بالسياسة الشرعية للخليفة ومن ذ ا امل
والتيسري على النداس ورفدع   ،من جهة أنه حاكم عامل جنح على أرض الواقع يف جتديد أمر ذ ا الدين 

باإلضدافة إىل  ،وحتقيق التوازن املنشود ب  املحلا  الفردية واملحلا  ااماعية يف الدولدة  ،احلرج عنهم 
يف سدّن   - يرمحده اهلل  -العزيز  على وجه اخلحلوص يف منهج عمر بن عبدو. التنمية االقتحلادية العالية

 .األقضية واألنظمة وما يدخل يف حكمها وذو حمور ذ ا البحث
 
 

أسس ومعامل الفكر السياسي للخليفة العادل عمر بن إمكانية استثمار دراسة مدى  :مسألة البحث
يف  "بقدر ما أحدثوا من الفجدور  للناس أقضيٌة ثحَدُت"واملتمثل يف مقولته   –يرمحه اهلل  –يز العز عبد

والسياسات العامة من جهة  االجتهاديةاألنظمة  لسياسة شرعية يف سّن أصاًلحللح ليكون صياغة أساس ي
  . والسياسات العامة االجتهادية دى وكمية األنظمةاملنطاا وال

 
املنهج التحليلي واالستنباالي وذلدك بعدرض   االستقراء الناقص والبحث على  يعتمد :منهج البحث

املوضوع على منظور السياسة الشرعية ودراسته دراسة أصولية الستنباط أسس ومعامل مندهج عمدر بدن    
 ، وذلك بعدد مقابل األمثلة املعاصرة والتطبيقات املاثلةمث مقارنته  ،عبدالعزيز يف سّن األنظمة وممارسة احلكم

 . استقراء القدر الكايف من املحلادر العلمية يف موضوع البحث
 

 3املبحث األول يف تيتصيل املقولة العمرية مباحث، أربعةو مقدمة منالبحث  تكوني :خطة البحث
واملبحث الثالث  يف سّن األنظمة، واملبحث الثاين يف ضوابط املحللحة يف سّن األنظمة،  ذاوتقعيد

، مث ،  السياسة الشرعية يف سّن األنظمة، واملبحث الرابع  روعية األنظمةتقييد املباح  وحترير مش
  .وحمحللة وخامتة  نتائج
 
 

                                       
 . -يرمحه اهلل  –نسبة للخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز   
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 هاتقعيد و املقولة العمرية يف سّن األنظمةتأصيل : األولاملبحث 

 التمهيد
 املنرب، وحدد منهجه والريقتده يف سياسدة  العزيز  بن عبديف أول لقاء مع األمة بعد استخالفه صعد عمر 

أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نيب، وال بعد الكتاب ال ي ُأنزل عليه كتاب، أال إن مدا أحدل اهلل   : " ، فقالاألمة 
أال إنه ليس ألحدد    ين لس  مببتدع ولكن متبع،إحالل إىل يوم القيامة، أال إين لس  بقاٍض ولكين منّف ، أال و

ن أساس العالقة ب  احلاكم واحملكدوم  مع عامة الناس وبّي ، مث حدد سياسته يف التعامل"أن ُيطاع يف معحلية اهلل
ويعينندا  ،يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها : أيها الناس من صحبنا فليحلحبنا خبمس، وإاّل فال يقربنا:" فقال

مث ." يعنيده ما هنتدي إليه، وال يغتابّن عندنا الرعية، وال يعترض فيما ال  وإىلعلى اخلري جبهده، ويدلنا على اخلري 
وال يف نبيهدا   وإن ذ ه األمة مل ختتلف يف رهبا :"فقال  الرعية والناسب  سياسته املالية واالقتحلادية لرفاذية 

  ًمث ". وال يف كتاهبا، وإمنا اختلفوا يف الدينار والدرذم، وإين واهلل ال أعطى أحدا باالاًل، وال أمنع أحدًا حقدا
 . " يا أيها الناس، من أالاع اهلل وجب  الاعته، ومن عحلى اهلل فال الاعة له: "رفع صوته حىت أمسع الناس فقال

اتباعها يف  -يرمحه اهلل  –وتظهر ذ ه اخلطبة بعض جوانب السياسة الشرعية اليت قرر عمر بن عبد العزيز 
 : احلكم وذي
رع والدين علدى  تزام بالكتاب والسنة، وأنه غري مستعد لالستماع إىل أي جدل يف مسائل الشلاال: أواًل

ما أحل اهلل وحترمي ما حرم اهلل ورفضه للبدعدة واآلراء   حتليُل من حيُث ٌنيِّأساس أنه حاكم منف ، وأن الشرع َب
 . احملدثة

 : ذيشروط تحلاله معه المن رعيته أن يكون  جيالسهحدد ملن يريد أن : ثانيًا

أن يرفع إليه حاجة من  .3
جعل املقرب  منه مهزة وصل بينه وب  من ال يستطيعون  نهأال يستطيع أن يحلل إىل اخلليفة، أي 

  .الوصول إليه، فيعرف ب لك حوائج الناس وينظر فيها
أن يعينه على اخلري ما  .2

 .استطاع
يغتاب عندده  ال أن و  .1

                                       
، نسخه وصححه ووقف على البعة حمب الدين اخلطيب، مطبعة عبدالعزيز بن عمر سرية( ذد3113)ابن ااوزي، احلافظ مجال الدين أيب الفرج عبدالرمحن،  

 (51-53)املؤيد، محلر،ص



 ه3411سعود، آل سطام بن عبدالعزيز © ، "من الفجور أحدثوا  ُتْحَدُث للناس أقضية بقدر ما: " بناًء على قوله سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سنِّ األْنظَمِة 

6 
 

 . ًا أحد
أاّل يتدخل أحدد يف   .4

 .  شؤون احلكم، وفيما ال يعنيه

ذكرذا يف أول لقاء له مع الرعية وأذل احلل والعقد  اليت -يرمحه اهلل  –العزيز  بن عبد سياسة عمر كان 
التوسعة على  الوسع واالجتهاد يف كان ب لو ، سري على كتاب اهلل وسنة رسوله ت ،يف املسجد بعد بيعته

وغري معقد  سهاًل ًا، أمرالناس ورفع احلرج عنهم والتيسري عليهم بكل ما ليس فيه ما خيالف شرع اهلل
، التغري والتطور يف واقع الناسوترية فاسد واضحة والتداخل بينهما قليل بسبب بطء نسبيًا، فاملحلا  وامل

ال توجد محللحة إالَّ أن سبوا ب  املحلا  واملفاسد ، فيكاد املتداخل غري الاليوم ذو  بينما اإلشكال
ذناك وبااملة فليس  ،ال توجد مفسدة إالَّ ومعها محللحة محلاحبةأن ومعها مفسدة محلاحبة، ويكاد 

محللحة حمضة إال اانة؛ وليس ذناك مفسدة حمضة إال النار، وما سواذا َتْعَتِوره املحلا  واملفاسد زيادة 
تفوا قدرة احلكومات يف استحداث ما  التغريات املادية والفكرية يف ذ ا العحلر سرعةأن  كما ونقحلا،

قدرة ضعف ة، باإلضافة إىل بالسرعة املطلوبوإلغاء غري املناسب منها يناسب من أنظمة وسياسات 
إزاء  هومحلاحل ذويتهأخالقه وعقيدته وتطوير عادات وتقاليد جديدة حتفظ للمجتمع على اجملتمعات 

فالوق  املتاح الب املحللحة يف األعمال قبل أن يتغري  تسارعة،امل هتاوترينفس بوتلك األمور احلادثة 
على سبيل املثال، فيترتب على ذلك  ةه قبل مئة سنا كان األمر عليأقل بكثري عمَّ حملها فيتغري حكمها
 يف احلرج واملشقة وكثرة االختالفات على أمور كان  يف السابق حمل وفاا،وزيادة نقص يف العمل 
 ِ َمُل، َيَتقماَرُب املزََّماُن َوَيْنُقُص امْلَع " قمالم َرُسوُل امللَِّه : قمالم ُمْسِلٍم َعْن أمِبي ُذَرْيَرةم جاء فيما رواه

 . " َوُيْلقمى املشُّحُّ َوَتْظَهُر امْلِفَتُن
 

إذا منع ويل األمر كل فمن جهة  املحلا ، صعوبة ومشقه يف حتحليل التوازن السليم ب اليوم  جتدالدولة ف
محللحة ألجل درء املفسدة املحلاحبة ضيَّق على الناس، ويف املقابل إذا  مسح بكل مفسدة ألجل جلدب  

يتطلدب  و،أكثر تعقيددًا  ب  املحلا  واملفاسد ؛ األمر ال ي جعل املوازنة أفسد الناساملحللحة املحلاحبة 
                                       

 ،2001 أكتوبر 01 املوافق 3421رمضان  23 ربعاءاأل ،ج أمويمنوذ :عهد عمر بن عبد العزيز، ( م2001) الحلاليب، علي حممد  
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-10445.htm ، 32  ذد3412،  القعدة ذو. 

 (351) ه، وظهور ااهل والفنت يف آخر الزمان، باب رفع العلم وقبضالفنت وأشراط الساعة يف كتابمسلم أخرجه  2
 ،(15)يف كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس  البخاريوأخرجه  ،(2612)بعد احلديث رقم 

 ، باب ذكر الفنت ودالئلهاالفنت واملالحم يف كتابوأبو داود   ،(1063) ، باب ظهور الفنتالفنت ويف كتاب
 (.2/431)وأمحد ، ( 4052) ، باب ذذاب القرآن والعلمالفنت  كتابيفوابن ماجه ، ( 4255)
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أكرب من التخحلحلات باإلضافة إىل مستوى أعلى من التجربة، وال يدزال   ًادرجة أعلى من العلم وعدد
 .ب  املؤثرين واملتيتثرين حمل اختالف وجهات النظروضع األولويات احلكومية حسب محلا  الرعية 

  
وترتب على ذلك توسيع وتطويل النظر إىل ما تؤول إليه تحلرفات الدولة مدن محلدا  ومفاسدد إىل    

 وقدد نبده   لضبط عدم اختالف املآالت عن املقددمات،  جماالت متداخلة أوسع وإىل مدد زمنية أالول
 مقحلود النظر يف مآالت األفعال معترب: "، فقالاختالف مآل املحلا  واملفاسد عن مقدماهتا إىلالشااليب 

شرعًا، كان  األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الحلادرة عدن  
شروع ملحللحة فيه تستجلب، املاملكلف  باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول  إليه ذلك الفعل 

غري مشروع ملفسدة تنشيت عنده أو   أو ملفسدة ُتدرأ، ولكن له مآل على خالف  ما قحلد منه، وقد يكون
محللحة ُتْدفمع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أاللق القول يف األول باملشدروعية فرمبدا أدى   
استجالب املحللحة فيه إىل مفسدة تساوي املحللحة أو تزيد عليها، فيكون ذ ا مانعًا من إالالا القدول  

دم املشروعية رمبا أدى دفع املفسدة إىل مفسدة تساوي باملشروعية، وك لك إذا أاللق القول يف الثاين بع
أو تزيد، فال يحلح إالالا القول بعدم املشروعية، وذو جمال للمجتهد صعب املورد ع ب امل اا ،حممود 

 .3"مقاصد الشريعة جاٍر على الغب ،
غالبية النداس   علىعمق التيتثري من  فيهاسّن وفق تقدير املحلا  واملفاسد، و ملا فاألنظمة اليت ُت  ل ا

من االحتياط من التضييق على الناس  ال بدَّف، ، امن النظر الدقيق يف مآهلمناص والول أمده ، ال  تهسعو
 .مبنع وصوهلم ملحلا  مشروعة أو إفساد الناس بتيسري السبل للوصول إىل مفاسد ممنوعة

 
العادل عمر بن عبدالعزيز  و ألجل ذلك ومن ذ ا املنطلق، ييت  االذتمام بالسياسة الشرعية للخليفة

وعلى وجه اخلحلوص يف منهجه يف سّن األقضية واألنظمة وما يدخل يف حكمها وذدو   - اهلل يرمحه -
 .حمور ذ ا البحث

 

 :لسّن األنظمة ةالُعَمرياملقولة تأصيل 
ولعل من أذم الضوابط الشرعية اليت جتدر اإلفادة منها للحفاظ على أن يكون يف سدّن األنظمدة رفدع    

نسب للخليفدة  أثر ياشتهر وانتشر عند الناس من ذي ما ،لحرج عن الناس وتوسعة تكون سببًا لتوفيق اهلل ل
 : قوله  واهلل وذ يرمحهالعادل عمر بن عبدالعزيز 

                                       
 .311و 5/311 ، عفان، ابن دار: اخلرب السعودية، األوىل، الطبعة ،املوافقات ،( ذد 3431)  اللخمي حممد بن موسى بن إبراذيم ،الشاطيب 3
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 (3)".ُتحَدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"

 
 
نسدبه  للخليفدة   " جورحتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الف "األثر اذ من نقل غالب و

ومنهم على سبيل املثال ابن قيم ااوزية، لغريه  آخرون ونسبه، - يرمحه اهلل -العادل عمر بن عبدالعزيز 
لما ُيْقَضى ِفي َدْذِرَنا ِبالشَّدَهاَدِة  : َوقمالم ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَحكمِم: وقد نسبه إىل اإلمام مالك بن أنس ، قال

َتْحُدُث لمُهدْم أمْقِضدَيُة   : نَّ النَّاَس قمْد أمْحَدُثوا ُضُروًبا ِمْن اْلُفُجوِر، َوقمْد قمالم َماِلٌك ِفي النَّاِسِليتم ؛َعلمى اْلَخطِّ
 .(2)"َعلمى َنْحِو َما أمْحَدُثوا ِمْن اْلُفُجوِر

 َوقمدالم َرِبيَعدةُ  : " الرأيونسبها ابن فرحون إىل عمر بن عبد العزيز، كما جعلها من قول ربيعة 
له أبو األصبغ عيسى بن سهل، يف كتابده اإلعدالم    ، كم نسبها (1)"َتْحُدُث ِللنَّاِس أمْقِضَيٌة ِلَما ُيْحِدُثونم

   بنوازل األحكام
رضي اهلل عنه  -وقد قال عمر بن عبد العزيز : ونسبها أبو الوليد بن رشد لعمر بن عبد العزيز قال

 (5). ا ذد . ور حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفج -
كما حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فك لك حتدث هلدم مرغبدات يف   : " وقال

  (6)". اخلري بقدر ما حدث هلم من الفتور 

                                       
املقدمات . 312دار الفكر، ص : ، بريوت(ذد116: املتوىف)عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي ( أيب زيد)، أبو حممد عبد اهلل بن  منت الرسالة: ممن نقل ذ ه املقولة  (3)

أنوار = الفروق . 2/102م، 3211 -ذد  3401األوىل، : دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: ، بريوت(ذد520: املتوىف)، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القراليب املمهدات
، العتصام، ا4/312عامل الكتب، : ، بريوت(ذد614: املتوىف)املالكي الشهري بالقرايف  ، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحنالفروق الربوق يف أنواء

 -ذد 3432األوىل، : عفان، الطبعة دار ابن: سليم بن عيد اهلاليل، السعودية: ، حتقيق(ذد120: املتوىف)إبراذيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناالي الشهري بالشااليب 
 -ذد 3434األوىل، : ، دار الكتيب، الطبعة(ذد124: املتوىف)، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي  البحر احمليط يف أصول الفقه. 55م، ص3222
، مكتبة الكليات (ذد122: املتوىف)لي بن حممد، ابن فرحون، برذان الدين اليعمري ، إبراذيم بن عتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، 3/220م، 3224

، حممد بن احلسن بن العريّب بن حممد احلجوي الثعاليب ااعفري الفاسي الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، 2/351م، 3216 -ذد 3406األوىل، : األزذرية، الطبعة
،  44/  4 وشرح الزرقاين على املوطإ،  322/  32للقرايف  والذخرية .3/12م، 3225 -ذد3436 -األوىل : الكتب العلمية، الطبعةدار : ، بريوت(ذد3116: املتوىف)

 . 314/  4للدرديري  والشرح الكبري،  231/  6ملواا بن اال والتاج واإلكليل
 .316مكتبة دار البيان ، ص   الطرق احلكمية (ذد153: املتوىف)حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،ابن قيم ااوزية (  2)
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج (  م3216 -ذد 3406) (ذد122: املتوىف)إبراذيم بن علي بن حممد، ، برذان الدين اليعمري  ،ابن فرحون (1)

 .2/202، مكتبة الكليات األزذرية، ، ،  ،األوىل: الطبعة ،األحكام
، حتقيق احلكَّام سري من وَقطٍر األحكام بنوازل اإلعالم: الكربى األحكام ديوان، (ه416-431)أيب األصبغ عيسى بن سهل بن عبداهلل  ،ايايناألسدي ا( )

 (.361:ص)ه، 3421حيىي مراد، دار احلديث، القاذرة، 
األوىل، : دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: ، بريوت(ذد520: املتوىف)، املقدمات املمهدات( م 3211 - ذد 3401)أمحد بن حممد الوليد أبو القراليب، رشد ابن(5)

، دار (ذد3012: املتوىف)أمحد بن حممد الفاسي ميارة  ، أبو عبد اهلل، حممد بنواإلحكام يف شرح حتفة احلكام املعروف بشرح ميارة اإلتقان: ،وانظر2/102
 .2/214املعرفة 

حسن مشهور آل سلمان ، الطبعة  :االعتحلام،حتقيق( م3222 -ذد 3432() ذد120: املتوىف)اللخمي الغرناالي الشااليب، إبراذيم بن موسى بن حممد (  6)
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كل ما كان من احملدثات له وجه : "فك لك نقول: ونسبها الشااليب إىل عمر بن عبد العزيز، فقال
به ال ي سنه ممدوح فيتين ذمها بإالالا أو علدى العمدوم     صحيح فليس مب موم بل ذو حممود ،وصاح

فيتجاز د كمدا   ".  حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: " وقد قال عمر بن عبد العزيز 
ترى د إحداث األقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار للفجور ،وإن مل يكن لتلدك احملددثات    

  (3).أصل
 

ألحكام الشدرع ال ميكدن أن    ًااعتقادا منه أن يف ذ ه املقولة تغيريألثر، وقد العن ابن حزم هب ا ا
وأتى بعضدهم بعظيمدة   : " فقال يحلدر عن حميي السنة وممي  البدعة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز

وتعقبه العالمدة   ."حيدث للناس أحكام مبقدار ما أحدثوا من الفجور": فقال إن عمر بن عبد العزيز قال
وم كرًا بيتن استحداث األقضدية  ،شاكر منكرًا عدم القول بتغري األحكام بتغري األزمان واألحوال أمحد 

ذ ه كلمة حكيمة جليلة، ال كما فهم ابن حزم، فدإن معناذدا أن   : " مقيد باستحداث الفجور بقوله
لعقوبدات  الناس إذا اخترعوا ألوانًا من اإلمث والفجور والعدوان استحدث هلم حكامهم أنواعدًا مدن ا  

بقدر ما ابتدعوا من املفاسد، ليكون زجرًا هلدم   -مما جعل اهلل من سلطان لإلمام  –واألقضية والتعزير 
 . (2)"ونكااًل
 
ليس املقحلود بتغري الزمان االنتقال من سنة إىل أخرى، أو من عقد إىل آخر، أو مدن قدرن إىل   و

، فاملقحلود ذنا فساد النداس وتغدري   بتغري الزمان ر اإلنسانآخر، فليس ذ ا ذو املؤثر، وإمنا املقحلود تغيُّ
أخالا الناس من الحلالح إىل الفساد، ومن االستقامة إىل االحنراف، ومن األخوة إىل األنانيدة، ومدن   
  .الرمحة إىل القسوة، فالناس إذا تغريت أخالقهم ينبغي أن تتغري الفتوى واألحكام لتتماشى مع ذ ا التغري

وذو ما جعل علماء احلنفية يقولون عن اخلالف ب  أيب يوسدف وحممدد    فتغري الزمان أمر مهم،
امل ذب كمدا   أيب حنيفة وب  اإلمام مؤسس امل ذب، وقد خالفاه يف حنو ثلث امل ذب أو ثلثْي صاحيْب

 .(1)، وليس اختالف حجة وبرذاناالختالف ذنا اختالف عحلر وزمان: قيل، قالوا
                                                                                                                

 . (3/42. دار ابن عفان: األوىل، السعودية
 .101-3/103الشااليب ؛ االعتحلام،مرجع سابق، (  3)
الشيخ أمحد حممد شاكر، : مقدمة احملققلطبعة األوىل ،ا،اإلحكام يف أصول األحكام( ذد456: املتوىف)حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القراليب الظاذري  ابن حزم ،أبو   (2)

 .330-6/302دار اآلفاا ااديدة، : األستاذ الدكتور إحسان عباس، بريوت: قدم له
تبيني  (م2000)عثمان بن علي،الزيلعي، مواإلما،1/311 ، املبسوط، دار املعرفة(م3212 -ذد 3402()ذد411:ت)السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل(  1)

العناية شرح ( م3110)احلنفي،حممد اكمل الدين ابن حممود ،3/41دار الكتب العلمية:،الطبعة األوىل،السعودية احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ
،الطبعة  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري)  ( ،حممد بن عليالشوكاين 5/321.كلكتا:حافظ أمحد كبري وآخرون،الطبعة األوىل،اهلند:،تحلحيحاهلداية

دار الكتب :بريوت(يف فروع احلنفية) البحر الرائق شرح كنز الدقائق   (ذد 130ت )النسفي،أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود ، 1/103دار الفكر:األوىل،بريوت 
 دار إحياء التراث العريب،:،الطبعة الثانية،بريوت عابدين حاشية ابن(م3211 –ذ  3401)  ابن عابدين،حممد أم  بن عمر،6/222علي بيضون حممد : العلمية ،منشورات
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ا سعة وجمال للحكام ووالة األمر الستحداث أنظمة وقدوان   وال شك  أن الشريعة اإلسالمية فيه

أو تحلدحيح املعدامالت    هدا ورفعو إجراءات ومعايري وقرارات وتعليمات ألجل دفع املفاسد شرعية 
 .أو االحتراز واالحتياط للمآالت والغايات هاوتحلويب

يل مشروعيتها بل ُذَو َشاذد لمَها ِباِلاْعِتَبداِر  ِإن التَّوسَعة هَبا على اْلُحكَّام لما خْتَتلف َدِل: " قال ابن األزرا 
أمن اْلفساد اْلُمْنَتِشر بعدد اْلَعحْلدر   : على أوضح دلمالمة َوَبينَها اْلقمَراِفّي من ُوُجوه َيْكِفي ِمْنَها اْثَنان، أمحدمهما

قل  َوُذَو . فعا للضََّرر َواْلفساداألول ُموجب الْخِتلماف احلكم لمِكن ِبَحْيُث لما خيرج َعن الشَّْرع ِباْلُكلِّيَِّة د
: حتدث للنَّاس أقضية ِبقدر َما أمْحَدُثوا من اْلُفُجور، َزاد الشَّْيخ عز الدّدين : قمول عمر بن عبد اْلَعِزيز 

قمالم َوِذي على القوان  األول غدري أمن   .َوأمْحكمام ِبقدر َما حيدُثونم من السَّيِّئمات واملعامالت واالحتياالات
 (3).فمِإذا وجدت َوجب اْعِتَبارَذا: ْسَباب َتَجدََّدْت َومل تكن ِفيَما سلف قمالم اْلمقرياْليتم

إدارية دائمة التطدور والدتغري   ت آمنشيف ذ ا العحلر نعيش يف جمتمعات مكونة من جمموعة ننا إ و
ت والقدرارات  لألنظمة واإلجدراءا  ًامستمر اتغري املحلا  واملفاسد األمر ال ي يتطلب تغيريتسارع يف و

قدد  ": رمحده اهلل  -قال الشيخ محلطفى الزرقا . للمحلا  ودفعًا أو رفعًا للمفاسد احتياالا ؛والتعليمات
ا عن فساد األخدالا، وفقددان   املوجب لتبديل األحكام الفقهية االجتهادية ناشًئ( تغري الزمان)يكون 

ا عن حدوث أوضاع تنظيمية، وقد يكون ناشًئ("."فساد الزمان)الورع، وضعف الوازع، كما يسمونه 
 (2)".ووسائل مرفقية جديدة، من أوامر قانونية محللحية، وترتيبات إدارية، وأساليب اقتحلادية وحنو ذلك

ذلك داخل يف تغري األحوال ال ي يؤدي إىل تغري األقضية واألنظمة، قال حممد العلوي يف وكل    
حتدث للناس : "املشهورة عن عمر بن عبدالعزيز الريسوين جعل املقولةن إ :معرض كالمة عن الريسوين 

قاعدة يف باب املقاصد، حيث وضح من خالل كتابده أن الفدرا    " أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور
ل على الدوام سببا لتحكم التنظيمي والفقهي يف مسيتلة إدارة الشورى وإدارة االختالفات السياسية شّك

، مقدما أربع قواعد إلدارة "من فنت وصراعات وتحلفيات دموية منطق القوة والغلبة، بكل ما يعنيه ذلك
حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، سد ال رائع، املحلا  املرسلة، االقتباس : "الشورى، وذي

 (1) ."من الغري ملا فيه محللحة وخري

سية جعل احلاجة داعية ذ ا الفرا  التنظيمي والفقهي يف مسيتلة إدارة الشورى وإدارة االختالفات السيا

                                                                                                                
5/466. 

علي سامي النشار،، : ،احملقق ع امللكبدائع السلك يف طبائ، (ذد126: املتوىف)ابن األزرا ،حممد بن علي بن حممد األصبحي األندلسي، أبو عبد اهلل، مشس الدين الغرناالي  (3)
 .225، ص وزارة اإلعالم: األوىل، العراا: الطبعة

   .253-243ص ص 243/ 2دار القلم : الطبعة األوىل ،دمشق املدخل الفقهي العام،( ذد3420ت)الزرقا ،محلطفى ( )
  (.إمامة ونظم/ فتاوى الناس/ شرعي: )ن الين بناف ةمقال نشر مبوقع اسالم او الريسوين يدعو ملأسسة نظام الشورى،العلوي حممد ؛ ( 1)
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رمحده اهلل   -( د ذ3154:ت)ويسميها الشيخ حممد رشيد رضا  ،إىل سّن أنظمة وفق فقه الدولة واحلكم
: باالشتراع اإلسالمي واخلالفة وحل سياسي يبىن على مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، فقال -
اِلاْجِتَهاد، َوِفي عرف َذ ما اْلَعحْلر بالتشريع  َوُذَو وضدع  ُنِريد باالشتراع َما يعرب َعنُه عندَنا باالستنباط َو"

حلا  اْليتمْحكمام الَِّتي حْتَتاج ِإلمْيَها اْلُحُكوَمة إِلقماَمة اْلعْدل َب  النَّاس َوحفظ اْليتمْمن والنظام، وصيانة اْلِبلماد، وم
تلماف الزََّمان َواْلَمكمان وأحوال النَّاس الدِّيِنيَّدة  َوَذِ ه اْليتمْحكمام خْتَتلف باْخ .اْليتمة وسد ذرائع اْلفساد ِفيَها

واملدنية كمَما قمالم اإِلَمام اْلَعاِدل عمر بن عبد اْلَعِزيز َرِضي اهلل َعنُه حتدث للنَّاس أقضية ِبقدر َما أمْحدَدُثوا  
ام خْتَتلف َوِإن كمانم اْلَغدَرض  فاألحك. . اْلَمَناِفع أمي َوغمريه من اْلَمفماِسد واملحلا  واملضار َو. من اْلُفُجور

 (3)".اخل . . ِمْنَها َواِحًدا َوُذَو َما ذكرَنا آِنفا من ِإقماَمة اْلعْدل
وإن  –يرمحه اهلل  - اْلَعاِدل عمر بن عبد اْلَعِزيزو حاصل األمر أن ثبوت نسبة ذ ه املقولة للخليفة 

 صوابول والعمل هبا  من علماء األمه مما يرجح نسبتها إليه و تلقيها بالقب اشتهارنظر، إال أن  هاكان في
حتدث : كان يقال  :" -يرمحه اهلل  -إلمام مالك ا، وليس يف قول  ذ ه املقولة لعمر بن عبدالعزيز نسبة

حتدث للناس أقضية بقدر ما : قد جاء احلديث"  :وقوله  "للناس أقضية بقدر ما حيدثون من الفجور
أصاًل كما نقل ذلك  اوجعله اب  أهنا قيل  قبل اإلمام مالك وأنه عمل هبإال ما يث   "أحدثوا من الفجور

فقد تبعه على جعله أصاًل كثري من العلماء منهم مالك بن أنس، وك لك ما "   :الطاذر بن عاشور، قال
اْلَعاِدل اخلليفة  األذم ذو استخدام ألغراض ذ ا البحث؛ و مع ذلك و،  "أحدثه قضاة اإلسالم وأئمته

ظهر يف سياسته لألمة وإدارته للدولة، وذو ما املعىن املقولة وهب ا  ههل  - يرمحه اهلل - بن عبد اْلَعِزيزعمر 
 .وتلقاه علماء األمة بالقبول  عنه فيما نقله الفقهاء واملؤرخونثبوته 
 
 

 يف سّن األنظمة ةالعمري املقولةتقعيد 
 

حتدث للناس أقضية بقدر ما " : -اهلل  هرمح –العزيز  ذل ميكن ملقولة اخلليفة العادل عمر بن عبد
عليها األنظمة   لإلجابة قاس تو -لسّن األقضية  اأن تكون قاعدة فقهية أو ضابًط "أحدثوا من الفجور

                                       
 .303الزذراء لالعالم العريب ص : القاذرة ،، محلر اخلالفة (ذد3154: املتوىف)، حممد رشيد بن علي  رضا (3)
ه، 3420دار الكتب العلمية، بريوت،  ،3حتقيق حممد عبدالقادر عطا، ط :مالك موطاء شرح يف املنتقى، (ه424ت )أبو الوليد سليمان بن سعد بن أيوب الباجي   
 (.434:،ص3:ج)
، حتقيق حممد النوادر والزيادات على ما يف املدونة وغريها من األمهات(   م3222)، (دذ116-130) زيد حممد عبداهلل بن عبدالرمحن أيب أيب،القريواين   

   .(54:،ص33:ج)، (216: ،ص 1:ج) ، ،3أبو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، ط األم  
 (.15:ص)الشركة التونسية للتوزيع، ،  :تونس،اإلسالمية الشريعة مقاصد(   م3211)الطاذر ، ، بن عاشورا   
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عن ذ ا السؤال ال بد من اختبار مدى انطباا شروط القاعدة الفقهية أو الضابط على ذد ه املقولدة   
 ه للقاعددة الفقهيدة  فيف تعري 3الوذاب الباحس  يعقوب عبد معيار فضيلة الشيختوظيف ،وذلك وفق 
 .وبيان أركاهنا 

 "قضية فقهية كلية جزئياهتا قضايا كليـة  " تعرف القاعدة الفقهية بيتهنا  :تعريف القاعدة الفقهية
لكوهندا   ؛وبالنظر إىل عبارة حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور جند أهنا قضية فقهية كليدة 

بيتن بعض الفجور املسدتحدث  أحد لعدم بيان كمية األفراد فيها، وليس  جزئية فلم يقل  مطلقةة قضي
مندها   جزئياته،من  دأنواع شىت تع حتتهندرج تحيدث له أقضية بقدره، وك لك جزئياهتا كلية فالفجور 

أصدناف   هاتد يندرج حتكل منها قضية كلية الفنت واارائم واملخالفات، و:على سبيل املثال ال احلحلر 
جزئياهتا ،ومنها من  ديندرج حتتها أنواع شىت تعكثرية ومتنوعة غري حمحلورة ومتجددة، وأيضًا األقضية 

كل منها قضية كليدة   ،األنظمة واللوائح  والتعليماتو املراسيماألحكام و  :على سبيل املثال ال احلحلر
 .يندرج حتتها أصناف كثرية ومتنوعة غري حمحلورة ومتجددة

قضية فقهيدة  " حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور:"على ما تقدم تكون عبارة  وبناًء
 .كلية جزئياهتا قضايا كلية

وبالنظر إىل عبارة حتددث   املوضوع واحملمولللقاعدة الفقهية ركنان مها : أركان القاعدة الفقهية
 أحـدث إن  :لة السياا ،فإذا قلندا  للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور جند أهنا مجلة شرالية بدال

، صارت ااملة شرالية بداللة األداة، وب لك يكون املقددم يف  ًا ُأحدثت هلم أقضية بقدرهفجورالناس 
األقضية، ولكي تكون ذد ه ااملدة    حدوثملة الشرالية ذو استحداث الفجور، والتايل ذو ااذ ه 

دم والتايل لركين القاعددة الفقهيدة، املوضدوع    الشرالية قاعدة فقهية أو ضابًطا ال بد من مطابقة املق
واحملمول، أي أن املعيار يطبق على القضية من جهت ، من جهة كوهنا شرالية، ومن جهة كوهنا قضدية  

، فإذا تطابق  النتيجة كان ذلك املعتمد يف احلكم على ااملة الشرالية أهنا قاعدة فقهية 2بالتيتويل ةمحلي
كل حدوث لفجور املة الشرالية على صورة قضية محلية مثل مجلة  أو ضابط، وذ ا يتطلب صياغة ا
الفجور واحملمول ذدو إحدداث    حدوث، حبيث يكون املوضوع ذو يستلزم إحداث أقضية على قدره

 .األقضية بقدره
وذو احملكوم عليه وذو الفجور كما ورد يف عبارة اخلليفة العادل عمر بن  :املوضوع: الركن األول

                                       
سبل كتاب القواعد الفقهية يف التقعيد، وكونه قحلد فيه وضع  كواستدرا ءكونه جاء بعد رصد واستقراالباحس   عبدالوذاب يعقوب الشيخ فضيلة معيارمت اختيار   3

توظيف  ذو اهلل، يرمحه عبدالعزيز بن عمر العادل اخلليفة مقولة على إنزاله مت وال ي القياس يف املعتمد واالختبار الفقرة ذ ه جمملاص للتقعيد الفقهي، و معيار خ
 بني التمييز يف اجللية املعايري كتابه و( 331 – 21:ص)ذد،الرياض،3413 األوىل الطبعة التدمرية، دار ،الفقهية القواعد يف املفصل كتابه يف ورد كما عيارهل ا امل

  (. 66 – 31:ص)الرياض، ذد،3422الثانية، الطبعة ، الرشد مكتبة ،الفقهية والضوابط والقواعد األحكام
 345 سابق مرجع ،اجللية املعايري الباحس ، ، 2
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ه اهلل ، والفجور ذو ال ي حيمل عليه احلكم، وشرط التجريد يف املوضدوع متحقدق يف   عبدالعزيز يرمح
ذ ه العبارة لكون الفجور جمرًدا، وذلك لربطه ب وات الحلفات املعينة، ال لد واهتا وأشخاصدها ،بدل    
ة للمعىن القائم هبا مهما اختلف زمانًا ومكانًا، وك لك شرط العموم يف املوضوع متحقق يف ذ ه العبار

 موضدوع اميع أفراد املوضوع ال ي ينطبق عليهم معناه، وذ ا يفهم من كدون   لكون الفجور شاماًل
 .قضية فقهية كلية مجيع جزئياهتا قضايا فقهية كلية كما سبق بيانه ومعااته الفجور

وذو احلكم احملكوم به على املوضوع ،ويعرب عنه باحملمول كونه حيمل على  :احملمول: الركن الثاين
املوضوع، وذي األقضية يف عبارة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز يرمحه اهلل، وبواسطتها نثب  أو ننفي 

 .عن املوضوع وصفًا أو صفاٍت
ويشترط يف احملمول أن يكون حكمًا شرعيًا؛ ل ا ال بد أن يكون ذلك الوصدف بياندًا حلكدم     
باحلكم الشرعي مما تبىن عليه األحكام الشدرعية   أو ملا له صلة ،احملدثةالعقوبات  األقضية ومثل  شرعي،
األنظمة واللوائح واملراسيم والتعليمات ، ويدخل يف ذلك كل ما يعتمد على قرائن أو أمور مثل ، العملية

، ويدخل فيها أكثر مثيل السياسات اإلدارية خارجية يف تعي  احلكم الشرعي بشقيه التكليفي والوضعي
،ومن أمثلة ذلك تدرج األنظمة من حيث القوة واإللزام، وذ ا نابع مدن   من نوع متدرج من األحكام

 .كون القاعدة الفقهية قضية كلية شرعية عملية
 

واألنظمة واللوائح  واألوامر  واملراسيمكما يشترط يف احملمول أن يكون حكمًا باتًا غري متردد فيه، 
من األمدور  لك تعبدالعزيز يرمحه اهلل ، مجيع والتعليمات اليت تقاس على مقولة اخلليفة العادل عمر بن 

اخلارجية يف تعي  احلكم الشرعي بشقيه التكليفي والوضعي، ومجيعها يراعى فيها بيتن تكون صديغتها  
غدري   جامعة ألفراد املطلوب تناوهلا يف القاعدة، ومانعة من دخول ما ال تتناوله القاعدة، فتكون حمكمة
حبيث جيزم باملراد منها فيقع تطبيقها علدى صدورة    -مفسرة  مأآمرة كان  أسواء  -يف احلكم مترددة 

 .منتظمة ومتسقه قدر اإلمكان
  

ويشترط يف البيعة القاعدة وصفتها أن تكون كلية محليه موجبة،  :شروط طبيعة القاعدة وصفتها
س أقضـية  حتدث للنـا " وسبق بيان وصف والبيعة مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز يرمحه اهلل 

 .محلية وبقي أن نب  وصفها باملوجبة أهنا  قضية فقهية كلية و" بقدر ما أحدثوا من الفجور
 حددوث العزيز يرمحه اهلل ، جند أن  ملقولة اخلليفة العادل عمر بن عبد بالنظر إىل الحلياغة احلملية

املوضوع وذدو الفجدور    ل ا فاحملكوم عليه ال ي ميثل ؛الفجور يستلزم إحداث أقضية بقدره يف املقابل
وبد لك يتحقدق   ، احملدثةاحلادث يوجب احلكم أو ما يتع  به احلكم، و ميثل احملمول، وذي األقضية 
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وصف ذ ه الحلياغة بيتهنا قضية فقهية كلية محلية موجبة ولكن ذل يتحقق ذد ا الوصدف للحلدياغة    
حتـدث للنـاس   " ز يرمحه اهلل الشرالية بداللة السياا كما ذي مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزي

 ؟" أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور
نعم ، يتحقق وصف ذ ه الحلياغة الشرالية بداللة السياا بيتهنا قضية فقهية : ااواب الحلحيح ذو

الفجور يف ااملة الشدرالية، لنتيجدة    حدوثوذلك ملطابقة نتيجة املقدم ال ي ذو  ؛كلية محلية موجبة
ملية، ويضاف إىل ذلك مطابقة نتيجة التايل ال ي ذو إحداث األقضية يف ااملدة  املوضوع يف ااملة احل

الشرالية بداللة السياا لنتيجة احملمول يف ااملة احلملية، وباجتماع مطابقة نتائج املقددم للموضدوع   
كنة والتايل للمحمول ولكون الربط ب  كل منهما واقعًا عقاًل وشرعًا على مجيع األوضاع واألحوال املم

تكون اجلملة الشرطية بداللة السياق اليت نقلت عن اخلليفة العادل عمر بن االجتماع بحليغة موجبة، 
 .قضية فقهية كلية محلية موجبة - يرمحه اهلل -عبدالعزيز 

 
مكتملدة   - يرمحه اهلل -بناًء على ما تقدم خنلص إىل أن مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز و

 قاعدة فقهية أو ضابًطا، فإيهما ذي   الشروط ألن تكون
ويف ذد ا   3"كل ما حيحلر جزئيات أمر مع : "بالنظر إىل تعريف الباحس  للضابط بيتنه: ااواب

محل للضابط على معناه اللغوي الدال على احلحلر واحلبس، فالضابط ذو كل ما حيحلر وحيبس، سدواء  
حتـدث  " فة العادل عمر بن عبدالعزيز يرمحه اهلل كما ذو احلال يف مقولة اخللي –أكان بالقضية الكلية 

أم بالتعريف ، أو ب كر أقسام الشيء، أو بيان أقسامه أو  –" للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور
 .2شرواله أو أسبابه، أو وقته، أو مقداره، وححلرذا

لناس أقضية بقدر مـا  حتدث ل" وبالنظر إىل أن مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز يرمحه اهلل 
خاصدة يف   إال إهنايف مجيع أبواب الفقه،  تدخل عامة أن األقضية وإن كان نرى " أحدثوا من الفجور

ب  وق  إحداث األقضية ت، إال إهنا األوقاتيف مجيع  طبقوإن كان  عامة ت األقضية منه، ونرى أهنا سّن
، إال إهندا  مقدار وكمية األقضيةمة يف وإن كان  عاالفجور، كما نرى أهنا  وق  حدوثوحتمله على 

وألجل ذ ا تب  مقدار وكمية األقضية حبيث تكون حسب مقدار وكمية الفجور، ومجيع تلك الحلفات 
، قاعدة أقرب منها ألن تكونضابًطا  - يرمحه اهلل -مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز قد يظن أن 

ضاء، ولكن عند التحقيق نرى أن ذد ه املقولدة وإن كاند     بالنظر إليها على أهنا قاعدة يف باب الق

                                       
 63  سابق مرجع ،الفقهية القواعد يف املفصل الباحس ،  3
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صارت قاعدة عامة يف تحلدرفات   تستخدم كقاعدة يف باب خمحلوص وذو القضاء، أهنا زيادة على ذلك
الوالة على الرعية سواء يف سّن األنظمة والتنظيمات أو وضع السياسدات واإلجدراءات أو إصددار    

مدن   بارين، فال ي يستخدم ذ ه املقولة يف باب واحد فقدط وال تعارض ب  االعت القرارات وألوامر،
قاعدة، وال ي يستخدم ذ ه املقولة يف أبواب متعددة مدن    يرجح لديه أهنا ضابط وليس  أبواب الفقه 

حسب استخدام اخلليفة لدى البحث  ترجحال ي  ، وًاأبواب الفقه يرجح لديه أهنا قاعدة وليس  ضابط
 ذو ؛اختاذ الفقهاء ذ ه املقولة أصاًل يف مشول الشريعة وحسب –اهلل  هرمح –العادل عمر بن عبدالعزيز 

 .، واهلل أعلم وبه التوفيقتصرفات الوالة على الرعية قاعدة فقهية عامة يفقولة ذ ه املاعتبار 
واألنظمدة واللدوائح     املراسديم يف سّن  ةالفقهي القاعدة ههل وبناًء عليه تكون الوظيفة األساس 

الشرعية، وذدي احملافظدة علدى العددل      قواعدللمستمدة من الوظيفة األساس  والتعليماتواألوامر 
واالعتدال، فيتما العدل فهو يف أن يكون النظام نفسه وحمل النظام ليس فيه خمالفة لشرع اهلل عز وجدل،  

ون ويف أن يكد  واالعتدال ذو يف أن تكون كمية األنظمة على قدر احلد الالزم دون زيادة أو نقحلدان، 
ذد ه القاعددة   جمال تطبيق األنظمة بالتساوي ب  الناس وحسب احلاجة فقط، وذ ا ذو معىن وظيفة 

املراد باالنضباط أن يكون للمعىن حدد معتدرب ال   " :يقول الطاذر بن عاشور. يف سّن األنظمة الفقهية
 .3"مقحلدًا شرعيًا قدرًا غري مشكك يعدألن يتجاوزه وال يقحلر عنه حبيث يكون القدر الحلا  منه 

وال تقحلر عنها، وذ ه اخلاصية تجاوزذا تتظهر حدود املقاصد الشرعية اليت ال  قواعد الفقهيةفال
، ويف ذلك 2(التوازن)أو ( بالوسطية)ويعرب عنها بعض الباحث  ،مسة بارزة يف الشريعة يف مجيع نواحيها 

 .1"الشريعة جارية يف التكليف ومقتضاذا على الطريق األوسط األعدل: "قال الشااليب
 

ها يدرج ةالعمري املقولة هذ   وإن كان :يف كل أبواب الفقه ةالعمري املقولة موضوع جيري
املراسيم مجيع ما يسّن من قبل والة األمر سواء يف باب األقضية إال أن األقضية تشمل  العلماء بعض

الحلادرة عن  تالقرارات اإلدارية والتنظيما وأ توالسياسا واألوامر والتعليماتواألنظمة واللوائح  
 ل ا ؛و ذ ه التحلرفات من والة األمور  هلا مواضيع تدخل يف مجيع أبواب الفقه كما سييت  بيانه ،الدولة

ال  اأهن و( الفجور)من لفظة يظن قيد باب األقضية كما قد يأمشل من أن  املقولةمجال إعمال ذ ا ف
 - يرمحه اهلل -مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز  منالبعض قد يفهم ف. ري يف كل أبواب الفقهجت

، ل كر الفجور فيها ؛النسب أو حنو ذلك أو جرائم االعتداء على النفس، أو أهنا خاصة بقضايا العرض،

                                       
 .52 ص ،ه3423عّمان، ،، دار النفائس 2ط، مقاصد الشريعة اإلسالميةعاشور، حممد الطاذر،  ابن(  )

 .442 ص اهلجرة، دار: الرياض األوىل، الطبعة ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية،(م3221 - ذد3432)مسعود بن أمحد بن سعد حممد ،اليوبي(  )
 .2/361 سابق، مرجع ،افقاتالمو، الشاطبي(  )
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 .اليت تحلدر عن اإلمام والتعليماتواللوائح  واألوامر  والتنظيماتاملراسيم واألنظمة وأهنا ال جتري على 
بابًا معينا من أبواب الفقه ( الفجور)السياا والواقع مينعان أن يكون اخلليفة العادل قد قحلد بلفظة بينما 
أراد إرساء قاعدة عامة ،حبيث حتدث للناس أقضية بقدر  فال ي يترجح عند الباحث أن اخلليفة العادل، 

  األموالاألعراض أو  من  ذ ه الشرور أو الفجور على األبدان أكاأما أحدثوا من الشرور، وسواًء 
يف نوعها ،أو تفنن يف الرائقها ووسائلها ،يف أي زمان أو  احتياللتشمل كل خمالفة شرعية ححلل 

 : ، ومن األدلة على ذلك اآلمكان

  اقع ،أو حكاية و ًاأغلبي ًاكون قيدن أن تعال تزيد  ةالعمري املقولةيف ( الفجور)أن لفظة 
والقيد األغليب، وحكاية الواقع ،والقيد ال ي ال . من القيود اليت ال مفهوم هلاقيدًا أو 

وهب ا تحلبح .لفاظ تدل على معىن واحد وذو حكاية الواقع واحلال أكلها  مفهوم له،
دون استثناء ،وذو أسلوب معروف يف لغة  الفقهذ ه ااملة العمرية شاملة لكل أبواب 

﴿َيا أميَُّها الَِّ يَن آَمُنوا لما َتيْتُكُلوا الرَِّبا : والسنة ، ومن ذلك قوله العرب والقرآن 
فيتكل الربا أضعافًا مضاعفة   (310:آل عمران) أمْضَعاًفا ُمَضاَعفمًة َواتَُّقوا اللََّه لمَعلَُّكْم ُتْفِلُحونم﴾

 ذلك أنه جيوز ييتكلون الربا أضعافًا مضاعفة وليس معىن كانواقيد أغليب ؛ألن املراب  
 الشيءوكله من قبيل التعبري عن  ،من الضعف، ومثل ذ ا كثريقل أأكل الربا إذا كان 

قاعدة وعلى ذ ا تحلبح ااملة العمرية  أو حبكاية واقعه أو بيتذم خحلائحله، بالغالب،
أن َيْحُدث من مجيع ما ميكن توازي وتناسب قضية من أ ُيْحَدثشمل مجيع ما ميكن أن ت

 .رور وفجورشخمالفات و
  أيضًا القضاء  و. لعحليان وامليل عن احلقتدل يف اللغة على مطلق ا( فجور)كلمة أن

بن عمر و. غري ذلك مأفتيا،  مأقضائيًا،  كان حكمًاأيطلق يف اللغة على احلكم، سواء  
مل يكن يستخدم االصطالح الفقهي ال ي حيحلر القضاء يف  -رمحه اهللي  –عبدالعزيز 

  . اخلحلومات، بل كان يستخدم إالالقًا لغويًا واسعًايف عملية الفحلل 
 لقاعدة فقهية يف جمال عملهم القضائي ال حيول القاعدة الفقهيدة إىل  القضاة  ماإن استخد

من املعاين اليت محلد     اوذضابط وال جيعلها حكرًا عليهم ، بل العكس ذو الحلحيح 
كان عمر بن عبد العزيز : بد احلكم قال ابن ع " :عليها ذ ه املقولة يف املوسوعة الفقهية

وكان يكتفي باليسري إذا عرف وجه مظلمدة  ، يرد املظامل إىل أذلها بغري البينة القاالعة 
الوالة قبله على  (ظلم ) يعرف من غشم ا مل، ومل يكلفه حتقيق البينة ، الرجل ردذا عليه 

ويف ذلدك  . ا من الشامولقد أنف  بي  مال العراا يف رد املظامل حىت محل إليه، الناس 
ملواجهدة حداالت الضدرورات والندوازل      ؛إالالا ليد صاحب املظامل وتوسعة عليه
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حتددث للنداس    : "وذو ما قحلده اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بقوله، واحلوادث
، " وذو ما يقوم به القاضي باالجتدهاد والتحدري   "أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

أمدور   خارج استعمال القضاء، إىل املقولة ا هلاستخدام اخلليفة ع توسيوذ ا دليل على 
  .العامة احلكم والوالية

 حت  جمال تغري األحكام واستنباط أحكام جديدة على غري سدابق  ندرج ت املقولةن ذ ا إ
جرى عليهدا  وكالمها جيريان يف مجيع أبواب الفقه وفق ضوابط وقواعد شرعية  ،مثال
نقدل   .كمثيالهتا يف مجيع أبواب الفقده ه واحدة منها فتجري مرعية وذ فهي  ،العمل

حيدث للناس يف كل زمان من : "الزركشي عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم أنه قال 
الحلدقة أفضل من حج " : وقال العبادي يف فتاويه : " وقال أيضًا". األحكام ما يناسبهم

وأفىت الشيخ عز الدين بالقيدام  . مان وذي حتتمل يف ذ ا الز، التطوع يف قول أيب حنيفة 
وكل ذلك فإمندا ذدو   ، لو قيل بوجوبه يف ذ ه األزمنة ملا كان بعيدا : وقال ، للناس 

فداعلم ذلدك فإنده    . استنباط من قواعد الشرع ال أنه خارج عن األحكام املشروعة 
معهدودة  جيدد أحكاما مل تكن ن إاجملتهد جيوز له : " وقال النفراوي املالكي .  "عجيب

وال يف زمن الحلحابة بقدر ما حيدثه الناس من األمور اخلارجدة عدن    يف زمن النيب 
وال يبعد .  "أو يف زمن الحلحابة حلكموا فيها ولكن لو وقع  يف زمن النيب ، الشرع

أن الحلدقة على فقراء املسلم  خري من حج التطدوع وعمدرة   : يف زمننا ذ ا أن يقال
املساجد يف رمضان واستمرارذم يف إمامدة النداس بحلدالة     التطوع، وأن مداومة أئمة

عمرة التطدوع وتدرك   يف مساجدذم، خرٌي من تركها واالنشغال ب واالعتكافالتراويح 
  .الفقه جيري يف مجيع أبوابو جمال تغري األحكام  يفيندرج وذ ا مما . الناس دون أئمة

 وذدي أمدور    هاأو رفعاسد حت  قواعد جلب املحلا  ودرء املفندرج ت املقولة هذ ن إ
فيما جرى فيه جلدب املحلدا  ودرء    املقولةذ ا جري تفجتري يف مجيع أبواب الفقه؛ 

قال : "قال عالء الدين الطرابلسي احلنفي  .مجيع أبواب الفقهيف وذي  هاأو رفعاملفاسد 
 بدل ، واعلم أن التوسعة على احلكام يف األحكام السياسية ليس خمالفا للشرع : القرايف 

أن : أحددذا . وتشهد له أيضا القواعد الشرعية مدن وجدوه  ، تشهد له األدلة املتقدمة 
ومقتضى ذلك اختالف األحكام حبيث ال ، الفساد قد كثر وانتشر خبالف العحلر األول 

                                       
 .11/340( مظامل)مادة : املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكوي  ،   
  .223-3/231، دار الكتيب، الطبعة األوىل  البحر احمليط( م  3224-ذد3434)  بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل،الزركشي الشافعي  
 .2/223دار الفكر، ، : بريوتالفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القرياوين ، ( م 3225-ذد3435)  أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املالكي ؛   
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وترك ذ ه القوان  يدؤدي  ،  {ال ضرر وال ضرار}:خترج عن الشرع بالكلية لقوله 
أن املحلدلحة  : وثانيها . ص الواردة  بنفي احلرج ويؤكد ذلك مجيع النحلو، إىل الضرر 

 . "العلماءمن املرسلة قال هبا مجع 
  إىل فقه املوازنات وذ ا الفقه له مدخله يف كل  كما أن مقولة عمر بن عبدالعزيز ترجع

األبواب الفقهية، ذلك أنه قد يقع تزاحم املحلا  اليت حتتاط هلا األنظمة فيمدا بيندها أو   
وترفعها األنظمة فيما بينها، أو ب  املحلا  واملفاسد، فيحتاج املنظم ذا ؤدرتاملفاسد اليت 

إىل تغليب جهة منها، ذلك أنه مىت علم املنظم كيف يراعي محلدلحة عمدوم النداس،    
وكيف حيفظ هلم َتوافَق مقاصدذم مع مقحلد الشارع، وكيف يدفعه عن مناقضة قحلدد  

ِة مقحلِد املكلف  له، فإنه ب لك يكون الشارع، وكيف حيفظ مقحلَد الشارع حالم خمالف
على وقائعها، ويف ذات الوقد    -األنظمة  –قد راعى مآالت األحكام اليت يراد تنزيل 

يكون قد حقق الغايات واملقاصد واملرامي اليت أرادذا الشارع من وضع الشريعة علدى  
 .ااملة

  وقد قال : " قال النفراوي ،شرعية الحكام ذي األ ةالعمري املقولةيف األقضية املقحلود بإن
ألنه من األئمة الراشدين املقتدى هبم يف أقدواهلم   -رضي اهلل عنه  -عمر بن عبد العزيز 

مجع قضداء أي   "حتدث للناس أقضية  " وقوله ،ففعله وقوله كل منهما حجة، وأفعاهلم 
واب واألحكام الشرعية جتري يف مجيع أب ، "أحكام يستنبطها كل جمتهد حبسب اجتهاده

الحلحيحة اليت تحلدر قرارات الجراءات واإلسياسات والتنظيمات و النظمة واألالفقه، و
يف مجيع أبواب  املقولةذ ا جري تفعن ويل األمر يف أمور الدولة واحلكم والوالية العامة؛ 

  .الفقه
                                       

 
( 2/51: سدتدرك  امل)صححه احلاكم ، ومل يتعقبه ال ذيب : درجته .؛ ( 2140)من بىن يف حقِّه ما يضّر جباره ، ح اباألحكام ، ب تابك: يف سننة رواه ابن ماجه  

ذكره عنه ابدن  " . ذ ا احلديث أسنده الدار قطين من وجوه ، و جمموعها يقوِّي احلديث وُيَحسِّنه ، وقد تقبله مجاذري أذل العلم واحتجوا به : " ؛ وقال ابن الحلالح 
؛ وقدال   2/201[ : مع جامع العلوم واحلكدم  ] النووية األربع " . له الرا يقوي بعضها بعضا : " ؛ وقال النووي  2/233: جامع العلوم واحلكم : رجب ، يف 

بريوت ؛ وأكدد  : ، دار الفكر  6/412:فيض القدير : ذكره عنه املناوي ، يف " . للحديث شواذد ينتهي جمموعها إىل درجة الحلحة أو احلسن احملتج به : " العالئي 
وخالصة القول أنا نرى أنَّ حديث أيب سعيد ، حدديث  : " املعاصرين قال الشيخ أمحد شاكر ؛ ومن ( 2/230:جامع العلوم واحلكم )ابن رجب قول النووي السابق 

من ص ( 1)آخر احلاشية ]  25( : 201/ت)اخلراج ، ليحىي بن آدم : حتقيقه لكتاب " . صحيح ، والروايات األخرى شواذد له ، تقوي القول بحلحته ، واهلل أعلم 
( 1/401: إرواء الغليدل  ) القاذرة ؛ وصححه األلباين يف أكثر من موضع من كتبده  : محد حممد شاكر ، مكتبة دار التراث أ/ ، حتقيق وشرح وفهرسة 2، ط[ 21: 
 ( . 126)ح

 
 .316دار الفكر، ص : ، ، بريوت معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام،عالء الدين أبو احلسن علي بن خليل ، الطرابلسي احلنفي    
الشيخ :حتقيقالفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين،(م3225 -ذد 3425( )ذد3326:ت)راوي األزذري املالكي،أمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا، شهاب الدينالنف  

 .2/223 .دار الفكر: عبد الوارث حممد علي،دون البعة،بريوت
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  ،إن القضاء ينظر يف مجيع األمور اليت يكون فيها خحلومة وذي شاملة اميع أبواب الفقه
السياسدات العامدة   در فيه أقضية تشمل مجيع أبواب الفقه؛ وبناًء عليه فاألنظمة وويحل

والقرارات مشمولة يف القضاء واألقضية وقد يوضع هلا حماكم خاصة على مثال القضداء  
اإلداري ال ي ينظر يف القرارات الحلادرة مبوجب أنظمة ولدوائح تنفي يدة، واحملداكم    

األنظمة والسياسات العامة؛ ومجيع ذلك دليل على أن الدستورية اليت تنظر يف دستورية 
 . تطبيقات ذ ه املقولة أوسع من أن حيحلر يف جمال واحد من جماالت القضاء

 ن صاحب ذ ه املقولة اليت جعلها على األلسن مشهورة ليس قاضيًا،  فهو اخلليفة الفقيه إ
أمدر يف مجيدع   هبدا  و،هباوقد عمل  - يرمحه اهلل -واحلاكم العادل عمر بن عبدالعزيز 
أنظمة وتنظيمات و سياسات وقدرارات   ، يف إلغاءجماالت احلكم والدولة والوالية العامة

غريذا أفضل منها وفق ما يقتضيه احلال والزمدان واملكدان    ويف استحداث،وإجراءات 
، وتبعه يف ذلك القضاة والفقهداء  وحسب ما يكون الناس فيه أقرب للحلالح والفالح،

فقد تبعه علدى    :"عمر بن عبدالعزيزة قوليف م عده، قال الطاذر بن عاشورواألئمة من ب
أصاًل كثري من العلماء منهم مالدك بدن     -يقحلد مقولة عمر بن عبدالعزيز  –ا جعله

 . "أنس، وك لك ما أحدثه قضاة اإلسالم وأئمته

تيسري والتوسدعة  احملافظة على رفع احلرج عن الناس وال  يتسىن لويل األمركي ليرى الباحث أنه 
كتحلور معريف موجه  املقولةإعمال ذ ه عليهم بإالالا املحلا  املعتربة وتقييد املفاسد؛ أنه ال مناص من 

املراسيم واألنظمة واللوائح  واألوامر والتعليمات والسياسات أو القرارات اإلداريدة  ومقدار لضبط حّد 
 .نمط الجتاه والوا لاحملضمون وامليعاجل شرعي وفق ضابط  ،والتنظيمات الحلادرة عن الدولة

جريانه يف مجيع أبواب الفقه كما سدبق  : ثالثة، األول املقولةومن أذم التحلورات املعرفية هل ا  
تتددرج  ف ميع القرارات اليت تحلدر عن الوالة يف واليتهم،ألقضية املستخدم اا  مشول معىن: الثاين. بيانه

 :الثالدث . للوائح واألنظمة واملراسيماواإلجراءات والسياسات و التعاميمقرارات من القرار اإلداري إىل 
حبيث ال يستطيع اجملتمع ؛شرور ومفاسد كل ما جاوز احلد املشروع من الفجور املستخدم  ل مشول معىن
وذي  ،املخالفات الحلغريةتتدرج ابتداًء من دون تدخل من سلطان الدولة، والشرور واملفاسد  معااتها 

وذي شرور ومفاسدد جتداوزت   أمور حتسينية إىل املخالفات املتوسطة اوزت احلد يف شرور ومفاسد جت
. أمور ضدرورية شرور ومفاسد جتاوزت احلد يف املخالفات الكبرية وذي ب ءانتهاو ة،أمور حاجياحلد يف 

التوسعة على احلداكم  به  تححللما يواعتبارات مرعية تؤثر وتضبط ولوازم له أحكام فرعية  ومجيع ذلك

                                       
 15 :ص،. الشركة التونسية للتوزيع: ،تونسميةد الشريعة اإلسالمقاص(م3211)ابن عاشور،الطاذر بن عاشور  
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 .فيما بعدحسب موضوع البحث  بعضه حملكوم ، وذو ما سييت  بيانوا
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 ضوابط املصلحة يف سّن األنظمة: املبحث الثاين

 
القاعدة ،وشريعة قائمة  امبدّيدن ألحكام تقتضيهأنه تحلرف على الرعية سّن األنظمة األصل يف 

 ،ه حال من تسّن هلم األنظمدة يراعى في ،املحللحةب منوط  الرعية لىالتحلرف ع املقررة عند العلماء أن
لد ا    ؛ ومعامالهتم وق  سّن األنظمدة مبا يتفق مع عاداهتم  حبسب رفع احلرج عنهم والتيسري عليهمو

من أذم تحلرفات والة األمر وفق املحلدلحة   باعتبارهفضوابط املحللحة هلا اعتبار خاص يف سّن األنظمة، 
 األصدل  يف سّن األنظمة من جهة أن مجيع األنظمة تيت  املحللحةومن أكثرذا تشعبًا وأصعبها تقديرا، و

رفعًا للحرج وتوسعة  مع احلرص على تكثريذا ديالحتياط للمحلا  بإبقائها دون تقيلال تسّن إال  أن فيها
 هوضدوابط ، وبناًء على ذلك فحكم سّن نظام مع  أو تقليلهاعنهم  هاأو رفعاملفاسد درء بعلى الناس 

 يف سدنّ  ةالُعَمريد  املقولةوخباصة أن مقحلود  هاوضوابطحلا  يف الشريعة ميكن أن تؤخ  من أحكام امل
أي أن يتم سّن ،بيتعلى قدر من االحتياط للمحللحة أو ختفيفها وتقليلها  هاورفع األنظمة ذو درء املفسدة

 .األنظمة دون أو بيتقل قدر من التقييد للمحلا  املعتربة
 

 :ألحكام الشريعة هوادومموضوع النظام خمالفة عدم : الضابط األول
لشريعة ، وذلك بيتن يكون سدّن  ليقحلد بالضابط األول التيتكد من أن سّن نظام مع  ليس فيه خمالفة و

، كيتن يكون هال ي جعل  الشريعة لإلمام حق التحلرف فيه بسياسته واجتهاداملشروع نطاا الالنظام يف 
ية واألمنية والوظيفية، أو كتحديدد أسداليب   متعلقا بشؤون الدولة اخلاصة هبا كالشؤون اإلدارية واملال

 .ووسائل معّينة لتنفي  ما أنيط بالدولة من واجبات
قدول اهلل  يف أضواء البيان تنبيه مهم يف معدىن  ( دذ3121-3125)الشنقيطي حممد األم  وللعالمة 

 ﴿: تعاىل            ﴾(الكهف)    اىل، ويف معدىن قدول اهلل تعد :﴿    

                                          

الد ي  الوضعي ال ي حيل حمل النظام الشرعي، وذو اعلم أنه جيب التفحليل ب  النظام :" قال( اإلسراء)﴾
اإلداري ال ي يقحلد فيه رفدع املفاسدد   ى حتكيمه الكفر خبالق السموات واألرض ، وب  النظام يقتض

                                       
دار القلدم للنشدر   :الكويد  ، الطبعة الثانية،  ،التنفيذ -القضاء -التشريع: اإلسالم يف الثالث السلطات، (ذد3405)  ( عبدالوذاب ، خالفبتحلرف   

  .36صوالتوزيع،  



 ه3411سعود، آل سطام بن عبدالعزيز © ، "من الفجور أحدثوا  ُتْحَدُث للناس أقضية بقدر ما: " بناًء على قوله سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سنِّ األْنظَمِة 

22 
 

أما اإلداري ال ي يراد به ضبط األمور وإتقاهنا على وجه غري خمالف للشرع  .واالحتياط للمحلا  املعتربة
ن ذلك أشدياء  م وقد عمل عمر . ، فه ا ال مانع منه ، وال خمالف فيه من الحلحابة ، فمن بعدذم 

ككتبه أمساء ااند يف ديوان ألجل الضبط، ومعرفة من غداب ومدن   . كثرية ما كان  يف زمن النَّيب 
 دار صفوان بن أمية وجعله إياذا سجنًا يف مكة املكرمة ، مع أنه  وكاشترائه أعين عمر ... حضر 

تفعل إلتقان األمور مما ال خيدالف  فمثل ذ ا من األمور اإلدارية اليت . مل يتخ  سجنًا ذو وال أبو بكر
فه ا . كتنظيم شؤون املوظف ، وتنظيم إدارة األعمال على وجه ال خيالف الشرع . الشرع ال بيتس به 
 .3"ال بيتس به ، وال خيرج عن قواعد الشرع من مراعاة املحلا  العامة االجتهاديةالنوع من األنظمة 

 أو التنظيمدات بالنظام اإلداري األنظمة  همقحلودن ويفهم من قول الشيخ حممد األم  الشنقيطي أ
، اليت حملها صا  لدخول النظام عليه من جهة واليت ال يترتب على العمل هبا خمالفة لشرع اهلل االجتهادية

وأما النظدام  ": - رمحه اهلل -اليت تزيل شرع اهلل وحتل حمله، قال الوضعية وييت  ذ ا يف مقابل األنظمة 
كدعوى . السموات واألرض فتحكيمه كفر خبالق السموات واألرض  خالقلتشريع  املخالف الوضعي

وكددعوى  . أن تفضيل ال كر على األنثى يف املرياث ليس بإنحلاف ، وأهنما يلزم استواؤمها يف املرياث 
أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطالا ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع وحنومها أعمال وحشية ال يسو  

يف  - ل حملده حيد زيل شرع اهلل وال ي ي – فتحكيم ذ ا النوع من النظام .باإلنسان، وحنو ذلكفعلها 
أنفس اجملتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنساهبم وعقوهلم وأدياهنم كفر خبالق السدموات واألرض ، ومتدرد   

ن أن عد  - سبحانه وتعاىل -على نظام السماء ال ي وضعه من خلق اخلالئق كلها وذو أعلم مبحلاحلها 
 .2"يكون معه مشرع آخر علوًا كبريًا 

 
وذو أن تعرض مشروعات القوان  ااديدة على انة : وفق الشريعة نظمةالطريق الوقائي لسّن األو

وذو الطعدن يف  :املخالفة للشريعة نظمةوالطريق العالجي لأل.شرعية إلبداء الرأي يف مطابقتها للشريعة
يف  لألنظمدة الفقهي تدقيق الوعلى ذ ا فال ي يتوىل عملية  . شريعةالناف ة مىت كان  خمالفة لل نظمةاأل

ذم جمموعة يرجع إلديهم  ،واجملتهدون وأذل الفتيا ذم حسب التخحلص واملعايري املهنية الدولة اإلسالمية 

                                       
بكر عبداهلل أبو زيد، وقف مؤسسة . ، إشراف داء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآنأضو، (ه3121-3125)الشنقيطي، حممد األم  بن حممد املختار ااكين   

 (.330-302: ص)ه، دار علم الفوائد،مكة، 3426سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية، الطبعة األوىل، 
 (.333-330: ص)، ،املحلدر السابق الشنقيطي، حممد األم    
دراسة تأصيليه للوحدة اجلامعة بني السياسة والفقه يف :  السياسة الشرعية مصدر للتقنني بني النظرية والتطبيق  ،(هـ2321)القاضي، عبداهلل حممد حممد 1

 .(515-514:ص)ذد،3430،(ن. د)، القاذرة ، 3، ط ..الشريعة
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ويف تشريع األحكام ملا حيدث من األقضية واحلدوادث  ،يف فهم نحلوص القانون األساس اإلهلي وتطبيقه 
 . املحلا  واحلاجات وما يطرأ من

 

 :حيتاط هلااليت عدم تفويت النظام ملصلحة أفضل من : الضابط الثاين
عدم التفوي  يقحلدد بده   طلب ترك األقل، ل ا ف التفريق ب  األكثر واألقل يقحلد به حتحليل األكثر و

ناس باالحتياط مبا يكفل التيسري على ال منع تقليل املنافع وطلب تكثريها :وظيفة ذ ا الضابط و. التكثري
وذ ا يقتضي أن يكون حتحلديل املندافع   ،يتن تبقى مطلقة دون تقييد قدر اإلمكان ب؛ملحلاحلهم املشروعة 

يتحلرف الوالة ونواهبم مبا ذو أصلح للموّلى عليه ": على وجه يؤدي إىل تكثريذا قال العز بن عبدالسالم
للنفع والرشاد، وال يقتحلر أحدذم على الحلالح مع القدرة على األصلح إال للضرر والفساد وجلبًا  ادرًء

 .(2)"أن يؤدي إىل مشقة شديدة، وال يتخريون يف التحلرف حسب ختريذم يف حقوا أنفسهم

قاعددة    هاليتيم ، ذكر الزركشي يف معرض شرح علىوتحلرف الوايل على الرعية كتحلرف الويل 
ونقدل  : - رمحه اهلل -قد نص عليها اإلمام الشافعي " :قال،  حللحةتحلرف اإلمام على الرعية منوط بامل

رمحه  -وقال السيوالي تتمة لقول الشافعي . 1"منزلة الويل من اليتيم: منزلة الوايل من الرعية : عنه قوله
، ما أخرجه سعيد بن منحلور يف سننه ،قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاا : وأصل ذلك : :- اهلل

إن ، إين أنزل  نفسي من مال اهلل مبنزلدة ويل اليتديم   :" قال عمر : قال  بن عازب  عن الرباء
وذكر اامدل  . 4"فإذا أيسرت رددته فإن استغني  استعفف   -يعين قدر احلاجة -احتج  أخ ت منه

أنه يحلح وقف اإلمام أراضي ببي  املال على جهة ومع  على املنقول  املعمول له بشدرط   :يف حاشيته
فال ي يحلار إليه يف كل ما يحلدر عن  ،5"ور املحللحة يف ذلك إذ تحلرفه منوط باملحللحة كويل اليتيمظه

تكثري الفائدة ممدا يدرجح املحلدري    : "(6)الحتياط للمحلا  بإالالقها وتكثريذا قال التفتازاينااإلمام ذو 

                                       
 .(562:ص)املحلدر السابق،  
نزيده  :حتقيدق .القواعد الكربى،املوسوم بقواعد األحكام يف إصـالح األنـام  (م2000 -ذد 3423)ابن عبد السالم،عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم  2

 .3/15مرجع سابق، .دارالقلم:محاد،وعثمان ضمريية،الطبعة األوىل ،دمشق
 .3/102 املنثور يف القواعد، لزركشيا  
 .32120ورقم  30112واألثر رواه البيهقي يف سننه برقم  322األشباه والنظائر   
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منـهج  واملسماة   حاشية اجلمل على املنهج( ذد3204)عمر بن منحلور العجيلي األزذري، املعروف باامل املتوىف سليمان بن  5

 .1/511دار إحياء التراث العريب   : ،القاذرة  الطالب
ق، ولد بتفتازان من بالد خرسان وأقام بسرخس وأبعده تيمورلندك إىل مسرقندد،   من أئمة العربية والبيان واملنط: مسعود بن عمر بن عبداهلل التفتازاين، سعد الدين  6

 .1/232، مرجع سابق، األعالمالزركلي، . هت يب املنطق، ومقاصد الطالب : من كتبه. ذد، ودفن يف سرخس121فتويف فيها سنة 
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 .(3)"إليه

من  للناسدث حيرغبات يف اخلري بقدر ما امل استحداث تكثري الفائدة اليت يرجح املحلري إليهومن 
على سبيل املثال ال احلحلر مجيع األنظمة الحلادرة لالحتياط للعبادات من جهة الترغيب يف ،والفتور 

ث هلم مرغبات يف العبادات وحمفزات بقدر ما حدث ِدْحُتِلفتسّن للناس أنظمة أدائها وعدم اإلخالل هبا 
وما يف ذلك من  ،األمثلة على ذلك إقفال احملالت التجارية يف أوقات الحلالة ، ومن(2)هلم من الفتور

ة مالية ملن يدل على يتوصرف مكاف معاونة على اخلري والتشجيع عليه وتوفري البيئة والوق  احملفز له،
ومجيع تلك  وقف جمهول، وسقوط العقوبة ملن دل على جرمية قبل وقوعها وتعاون مع السلطة التنفي ية،

كما حتدث للناس أقضية بقدر ما : " وقال الشااليب، الطاعة واالمتثال تساعد علىاليت  املرغَِّباتمن  دعت
 .(1)"أحدثوا من الفجور ، فك لك حتدث هلم مرغبات يف اخلري بقدر ما حدث هلم من الفتور 

 
   

 : منهاأو أكربللمصلحة اليت حيتاط هلا مفسدة مساوية النظام عدم إحداث : الضابط الثالث
واملراد يف    وظيفة ذ ا الضابط ذو اختبار جدوى مآل سّن النظام املع  ذل حيقق محللحة أو ال

ذو أن ييتخ  سّن النظام حكمًا يتفق مع ما يؤول إليه سواء أكان القائم على سّن النظام يقحلدد  : املآل
لوب فهو مطلوب، وإن كدان  ذلك ال ي آل إليه أثر النظام أم ال يقحلده، فإذا كان النظام يؤدي إىل مط

 .(4) ال يؤدي إال إىل شر فهو منهي عنه
فال حيكم على سّن نظام مع  بالحلحة أو الفساد إال بعد النظر إىل ما يؤول إليه العمل بالنظدام فقدد   

، ولكن له مدآل ونتدائج علدى     أو ختدفَّف يكون مشروعًا ملحللحة حيتاط ألجلها أو ملفسدة تدرأ أو ترفع
منه، وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشيت أو محللحة تندفع به، ولكن له مآل على خدالف   خالف ما قحلد

ا سواذا من سياسات أو قرارات إدارية ، حيدث إن النظدام   ذلك، وتزيد أمهية تقدير مآل سّن األنظمة عمَّ
يوجب النظدر يف   األمر ال ي،أوسع انتشارا وأدوم تيتثريا وأعمق أثرا، ل ا فنتائجه غري املقحلودة أكثر وأكرب 
 .تقدير املآل األبعد واألعم لكل نظام يسّن قبل احلكم عليه بالحلحة والفساد

الواقع أن نتائج سّن أي نظام تنقسم إىل مقحلودة وغري مقحلودة، ومها ينقسمان إىل نتائج مباشرة و

                                       
 .213ص  مرجع سابق ،،(م3221ذد 3431 )التفتازاين  3
 .3/42حلام انظر، الشااليب ؛ االعت(  1)
 نفس املرجع،نفس الحلفحة.3/42الشااليب ؛ االعتحلام   4 
 صم، 4991 -هـ 4141 الحديث، دار: القاهرة األولى، ،الطبعةقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه اإلسالميمحمود حامد،  ،عثمان،(4)

 (بتصرف.)144
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ع، وذدي دائمدًا   وغري مباشرة، فما كان منها مندرجًا حت  النتائج املقحلودة فينتهي إىل نتائج وفق التوق
مؤكدة للمقحلود أو نتائج على خالف التوقع تيت  تارًة مؤكدة للمقحلدود وتدارًة أخدرى معارضدة     
للمقحلود، أما ما كان مندرجًا حت  النتائج غري املقحلودة فإما أن يكون مؤكدًا للقحلد أو معارضًا لده،  

 تقدير ما كدان مندها معارضدًا    وال بد قبل سّن النظام النظر يف مجيع االحتماالت امل كورة السابقة مث
لتحقيق املقحلود والرحه مما كان وفق املقحلود، فإما أن يتساويا فتكون النتيجة صفرًا، وذد ا يعدين أن   

ال ريعدة لده    سدُتدرأ وفيكون حكم سّن النظام أن ُي،حتحليل املنفعة يؤدي إىل مفسدة مساوية للمنفعة 
أو تزيد املنفعة عن املفسدة فتكدون   (3)"ى جلب املصاحلدرء املفاسد مقدم عل"عماًل بالقاعدة الفقهية ؛

النتيجة موجبة، وذ ا يعين أن يف سّن النظام محللحة راجحة، أو تزيد املفسدة عن املحلدلحة فتكدون   
نفعة فيكون حكمهدا أن  النتيجة سالبة، وذ ا يعين أن سّن النظام يؤدي إىل إحداث مفسدة تزيد عن امل

 .تسد ذريعتها
وال ميكن أن حيكم على نظام مع  مبجرد النظر يف مواده وموضوعه وحمله دون النظدر إىل أثدره   

 .، والنظر إىل حمحللة العمل به، على سبيل التقدير قبل صدوره والتقومي بعد العمل به ونتائجه املتوقعة
 

النتائج غري املقحلودة حيدث دائمدًا يف وقد  واحدد،    وال يعين ذلك أن تقدير النتائج املقحلودة و
فالغالب أن تقدير النتائج املقحلودة حيدث أثناء البدء بسّن األنظمة وحتحليلها ، أما تقدير النتدائج غدري   
املقحلودة فيحدث غالبًا بعد سّن النظام وبعد العمل به وأحيانًا حيدث أثناءه؛ ل ا فالغالب تعلقه حبكدم  

 .، وليس حكم إنشائها لفوات وقتهالعمل بالنظام فعةاستمرار حتحليل ملن
املدآل املتوقدع وغدري    : يف ذ ه الفقرة وذي كل من وردتوعند النظر إىل جمموعة العوامل اليت 

املتوقع، وجلب املحلا ، وسد ال رائع، وفتح ال رائع جند أن للجميع نسقًا معينًا ال يدرك بالنظرة األوىل، 
يف املآل مع استمرار الزمن، حىت تتحول املحللحة إىل غريذا، سواء  انع يغريوذي أن حركة العمل والواق

باالب املباشر، أو بفتح ذريعة ملحللحة، أو بسد ذريعة ملفسدة، وميكن اعتبار كل واحدة منهما سياسة 
 .الب املحلا 

مر تقوميهدا  كل عملية سّن أنظمة ال بد أن يستفل ا  ؛فال ميكن أن تيت  النتائج مطابقة للتوقعات 
 اجملهولدة واالستمرار يف التقومي إىل أن يستقر النظام وتعدرف آثداره    وتطبيقهحىت بعد إصدار النظام 

ليتم  واحلال ناالزمتغري إىل مفسدة مع  تتحول إىل أن تنتهي أومحللحته  وتنخفض ضعفت يعرف مىتو،
 ذو  كل لواحلاصل نتيجة . التحجر، وتلك مسة أن تقدر األنظمة بقدرذا فتمنع اامود وتعديله أو إلغاؤه

                                       
 . 22دار الفكر، ، ص : حممد مطيع احلافظ، الطبعة دون، دمشق: ، حتقيقوالنظائراألشباه ، ( م3216 -ذد 3406)، زين العابدين بن إبراذيمابن جنيم(  3)
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 . (3)أنه ال توجد سياسة متعمدة صرفة أو سياسة ناشئة صرفة، فالغالب أن السياسات مركبة

 

تبىن أحكامها على أصل اإلباحة مع عدم وجود املعارض، من النوازل املعاصرة كثري الولدمََّا كان 
" حللحة أفضل من املحلدلحة حيتداط هلدا   عدم تفوي  النظام مل"الضابط الثاين من ضوابط املحللحة  و

من ضوابط اعتبدار   مها" عدم إحداث جلب املحللحة ملفسدة مساوية هلا أو أكرب منها " والضابط الثالث
على الفتوى يف األمور  أجتر، ويالحظ أن أكثر من 2عدم وجود املعارض بعد ثبوت األصل وذو اإلباحة

صل اإلباحة مدع  أن األ من جهةما توذم أنه محللحة معتربة بناًء على   كانع تطبيق الشريعة وميَّالعامة 
سدتحداث  ألنفسهم قواعد لعدم العلم باملعارض تفضي إىل انتقائيدة يف ا  عدم العلم باملعارض، فوضعوا

 .ضوابطمحلا  و حكام مبنية على شهوات أو شبهات وليس  مبنية على أ
 
حللحة لرفع احلرج عن الرعية والتيسري إعمال ضوابط امل ال جيوز ترك االجتهاد أو التقحلري يفو
من تحلرفات ويل األمر  ذلك لكون  ؛والتنظيماتنظمة األوخباصة مىت تعلق األمر باستحداث  عليهم

 ،فال بد من ب ل الوسع  ،األنظمة والتنظيمات ، واليت جييء االحتياط هلا سببًا لسّناملنوالة باملحللحة
 ُمقيِّدة للمفاسد مبا ال خيالف الشريعة، فإن ترك االجتهاد يف جعل األنظمة ُمطِلقة للمحلا يف واالجتهاد 

ا عمَّ االجتهادمنه يف  ًاتقحلريو ًاإعراض يعدموضعه مبنزلة االجتهاد يف غري موضعه للقادر عليه املكلف به 
االشتغال بغري املقحلود إعراض عن " بناًء على القاعدة الفقهية  سبب وجوبه عليه وتع ، به قام

يف القاضي ال ( دذ411ت)فدون ذلك تتعطل األحكام وتتهم الشريعة، قال السرخسي   "املقحلود
فإن مل جيد فليجتهد رأيه وال يقولن إين أرى ، وإين أخاف، وفيه دليل على أن للقاضي أن :" جيتهد

يف فإن ترك االجتهاد  ؛جيتهد فيما ال نص فيه ، وأنه ال ينبغي أن يدع االجتهاد يف موضعه خلوف اخلطيت
ال ينبغي له أن  ،موضعه مبنزلة االجتهاد يف غري موضعه فكما ال ينبغي له أن يشتغل باالجتهاد مع النص

ن وب  ن واحلرام بيِّفإن احلالل بيِّ": بقوله يدع االجتهاد فيما ال نص فيه ، مث ب  الريق احلق يف ذلك 

                                       
 بطريقدة مفهوم االستراتيجيات املتعمَّدة ، واالستراتيجيات غري احملققة، واالستراتيجيات الناشئة، وذلك أن السياسة اليت ميكن تطبيقها ويقابل ذ ا يف جمال اإلدارة ( 3)

 غدري  سياسدات  تسمى حتقيقها، يستطع مل اليت السياسات بينما مقحلودة، أي متعمَّدة، سياسات عليها يطلق فعاًل، حتقق  سياسة تعترب حبيث مقحلودذا، حتقق
 لددخوهلا  ناشدئة  ومسي  الناشئة السياسات وذي ، األول قحلد غري على حتقق  اليت االستراتيجيات وذو الثالث النوع ،و مقحلودة، غري أخرى بعبارة أو حمققة
 .اإلدارة جهة من قحلد دون العمل نطاا

Henry Mintsbery, The Structure of Organization, A Synthesis of Research, 1st Edition, New Jerssy: 
Prentice-Hall, Inc. Engle Cliffs, 1979. 

  .يتمورات وإباحة ترك املنهيات ويقحلد باإلباحة التخيري يف املباحات باإلضافة إىل إباحة فعل امل  
 .351:،  دار الكتب العلمية، ، ص3،طألشباه والنظائرا، ( م3211-ذد 3101)السيوالي، عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد  
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فيه بيان أن اجملتهد  ه روي عنامل، وذ ا اللفظ  "ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إىل ماال يريبك
ملا كلف أصاب املطلوب باجتهاده ، أو أخطيت وذو ما  إذا مل يترك االحتياط يف موضع الريبة فهو مؤٍد

 واحد أي محليب يف الريق االجتهاد كل جمتهد محليب واحلق عند اهلل - رمحه اهلل -أيب حنيفة نقل عن 
 . 2" ابتداء ، وقد خيطئ انتهاء فيما ذو املطلوب باالجتهاد ، ولكنه مع ور يف ذلك ملا أتى مبا يف وسعه

 
رب صحيحة يف الشريعة ذي األنظمة اليت توفرت أركاهندا وشدروالها وانتفد     تاألنظمة اليت تع

ة، فالضابط األول خيترب توفر األركان والضابط الثاين ، وذو عمل ضوابط املحللحة يف سّن األنظمموانعها
والضابط الثالث خيترب إنتفاء املوانع، ومىت حتقق للنظام مجيع ذلك يكدون تحلدرف    ،خيترب توفر الشروط

  .ًاومشروع الوايل يف تقدير املحللحة اليت حيتاط هلا النظام صحيحًا
 
 

                                       
، (5121و 5121) العلمآداب القضاة ، باب احلكم باتفاا أذل  ، كتاب"سننه"يف  النسائي، و(312)والدارمي  ،(21445" )املحلنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  3

أكثروا على عبد اهلل ذات يوم  :عن عبد الرمحن بن يزيد قال -بن عمرياذو  -عن عمارة ،عن األعمش ،معاوية ؛ من الريق أيب(3333" )أماليه"وابن بشران يف 
رون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض مبا يف كتاب قدر علينا أن بلغنا ما ت اهلل  إنإنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا ذنالك مث : فقال عبد اهلل

وسلم فليقض مبا قضى به الحلاحلون فإن جاء  فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهلل وال قضى به نبيه  اهلل فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهلل فليقض مبا قضى به نبيه 
قضى به الحلاحلون فليجتهد رأيه وال يقول إين أخاف وإين أخاف فإن احلالل ب  واحلرام ب  وب   أمر ليس يف كتاب اهلل وال قضى به نبيه صلى اهلل عليه وسلم وال

 وإن ، ب  احلالل إن» : من حديث النعمان بن بشري بلفظ   عن النيب  موقوفة، وروي مرفوًعا وذ ه الرواية. ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إىل ماال يريبك 
 يرعى كالراعي ، احلرام يف وقع الشبهات يف وقع ومن ، وعرضه ، لدينه استربأ الشبهات اتقى فمن ، الناس من كثري يعلمهن ال مشتبهات وبينهما ، ب  احلرام
 فسدت اوإذ ، كله ااسد صلح ، صلح  إذا ، مضغة ااسد يف وإن أال ، حمارمه اهلل محى وإن أال ، محى ملك لكل وإن أال ، فيه يرتع أن يوشك ، احلمى حول
يف كتاب البيوع، باب أخ  احلالل وترك  ومسلم، (52) يف كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه البخاري أخرجه. «القلب وذي أال ، كله ااسد فسد ،

  .  (3522)الشبهات 
 (.62:ص -36/ج)، دار املعرفة،،املبسوط، (م3212  - ذد3402)حممد بن أمحد بن أيب سهل ،( دذ411:ت)السرخسي  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
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 األنظمة وحترير مشروعية تقييد املباح  : املبحث الثالث 

 

    تقييد املباح

 االحتياط للمحللحة أن تكون داخل دائدرة املبداح فعلده،    األصل يف األنظمة اليت تيت  على وفق
 ِفاملتحلدرَّ حّد متعلق يف اإلمام و  اتحلرفحّد متعلق بتاملحلا  املعتربة كدليل مشروعية ذات حدَّين، ف
ييد املباح، وذي من ااهة األخرى ضابط يستند إليه يستند إليه ويل األمر يف تق أساٌس فهي من جهٍة ،فيه

 . 3 هويل األمر يف عدم جتاوز ما يباح له فعل
 

إيقداف العمدل   : " عن تقييد املباح باصطالحات متعددة منها  عرب بعض الكتاب املعاصرينوقد 
ومجيعها تتفدق  " ملباح االمتناع عن ا" و " تعطيل املباح " و " تقييد املباح " و " منع املباح " و " املباح 

ألن تناولده أو   ؛يف املعىن ال ي ذو ترجيح أحد الريف اإلباحة؛ حيث إن املباح ليس مباحدًا بدإالالا  
، وال بد من مراعاهتا، مما يستوجب منع املباح تارة واألمر به تارة اآلخريناإلحجام عنه تتعلق به حقوا 

وذ ا املنع أو األمر، ليس . ال واملكان والزمانأخرى حبسب ما يؤول إليه التناول أو اإلحجام حبسب احل
على سبيل الدوام فهو مؤق  باستمرار احلاجة أو الضرورة الداعية لترجيح أحد الريف اإلباحة، وذكد ا  

على سبيل األمر أو احلدث مدا مل    ةفإن تقييد املباح ذو ترجيح بعض اخليارات ألسباب معقولة ومؤقت
  .عدة كلية أو ضابطيوجد مانع شرعي من نص خاص أو قا

و ب لك يدخل يف دائرة املباح تغري األحكام بتغري احلال واملكان والزمان وفدق ضدوابط الدتغري    
الشرعية، فعندما يتخلف مقحلود احلكم الشرعي عنه، سواء املندوب أو الواجب أو املكروه أو احملدرم،  

وأعالذا  ورعايتهااملقاصد الشرعية اخلمسة لزم ويل األمر وذو املنوط به حبكم الوالية العامة صيانة حتقيق 
  .حفظ الدين، بيتن يتدخل بتحلرف يعيد حتقيق املقحلود الشرعي من احلكم

من أمور السياسة الشرعية؛ فويل األمر وذو يقيد اإلباحة ال  دوذ ا التحلرف من ِقبل ويل األمر يع 
                                       

، أالروحة دكتوراه حلقة ثالثة، املعهد األعلى للشريعة، جامعة الزيتونة، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (ذد3434)الالوي، البشري بن املكي عبدبتحلرف،     
 (.325:ص) تونس

 االجتهاد، وابن إبراذيم، (40:ص)،اإلسالم يعةشر، القرضاوي، (133:ص)، اإلسالمي التشريع خصائص، و الدريين، (312:ص)ابن عاشور، كشف املغطى،   
 (.505:،ص5:ج)، اإلسالمي الفقه، الزحيلي، (216-214:ص)، العصر وقضايا

 .12-11 ص  ص،نفس املرجع،(ذد3434)الالوي،    
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ول ا ال بد أن  ؛جود ملحللحة الرعيةباهلوى والتشهي، بل بالنظر واالحتياط املشروع والسبيل األ ايقيدذ
يالحظ مدى مشروعية تناوهلا، من خالل موافقة قحلد املكلف يف التناول لقحلد الشارع يف التشدريع،  
فإذا وافقها كان استعماله مشروعًا بل رمبا مطلوبًا فعله، وإن كان على خالف ذلك كدان مطلدوب   

 وال بد مدن االمتثدال   ما خارج نطاا التخيري،فه ،وليس يف ذلك أي تغيري لألحكام الشرعية.  الترك
فتسن األنظمة لألمر بالالزم يف الواجبات واحلث عليها واستحداث املرغبات هلدا، وعقوبدة    ، للشرع

 –ومن كالمده  : " تاركها ولألمر بالالزم يف ترك احملرمات والتح ير منها وعقوبة فاعلها؛ قال الشااليب
: " به وحيفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا ، وذو أن قدال   ال ي عين -يقحلد عمر بن عبدالعزيز 

ووالة األمر من بعده سننا ، األخ  هبا تحلديق لكتاب اهلل ، واستكمال لطاعدة اهلل ،   سن رسول اهلل 
وقوة على دين اهلل ، ليس ألحد تغيريذا وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفه ، من عمل هبا مهتد ، ومن 

نحلور ، ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمن  ، وواله اهلل ما توىل ، وأصاله جهنم وسداءت  انتحلر هبا م
وبناًء عليه يكدون   . " فإنه كالم خمتحلر ، مجع أصوال حسنة من السنة؛ وحبق ما كان يعجبهم،"محلريا 
أحدثوا مدن   حتدث للناس أقضية بقدر ما"   - رمحه اهلل -مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز محل 

أن سنة والة األمر وعملهم تفسري : األصول املضمنة يف أثر عمر بن عبد العزيز  ، على مقتضى"الفجور
األخ  هبا تحلديق لكتاب اهلل ، واستكمال لطاعدة اهلل ،  : " وسلم ، لقوله  لكتاب اهلل وسنة رسوله 

رمحه  -كالم عمر بن عبد العزيز  وذو أصل مقرر يف غري ذ ا املوضع ، فقد مجع ،"وقوة على دين اهلل 
        . ، وذو قول الشااليبأصوال حسنة وفوائد مهمة - اهلل

 
بل ذو فقط فيما جعل لإلمام حدّق التحلدّرف فيده    ،إال أّن ذ ا املباح ليس مطلقا يف كل مباح 

 ، ويف كل أمر ذو من اختحلاصه ،وضمن مسؤوليته، حبيث يباح له فعلده ، فيخدرج  عتربةباملحللحة امل
ومنها على سبيل املثال خحلوصيات الناس ، فال حيدّق  ،ب لك مجيع املباحات اليت ليس  من اختحلاصه 

   .لإلمام أن يلزم الناس بشرب القهوة دون الشاي، أو شخحلًا بزواج فالنة دون عالنة أو مثل ذلك
 

ي وعلدل  حيث هنى عن ادخار حلوم األضاح من فعله  تقييد املباح ملحللحة معتربةوالدليل على 
وتحلددقوا   اأال فكلدو :" ذلك؛ ألجل الدَّافة وذم األعراب يفدون املدينة مث أذن يف ذلدك فقدال   

                                       
 (.13:صاملرجع السابق،)الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح،    
 (.344:،ص3:ج)ق حسن مشهور آل سلمان، مكتبة التوحيد،، حتقياالعتصام ،(ه120:ت)انظر، الشااليب   

 .341-346:صص ،3:املرجع   نفسالشااليب، االعتحلام،  
 .ه3412،  القعدة ذو  http://www.azeytouna.net/Usul/Usul002.htm ، 23،، جملة الزيتونةفقه تقييد املباحياس  بن علي،   
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بعض الحلحابة من السدفر خدارج     ، ومن فعل الحلحابة منع سيدنا عمر بن اخلطاب 3"وادخروا
 اجتده إىل استشدارهتم يف امللمدات   حلكان يرى جواز منع بعض األشخاص من السفر؛ فقد   املدينة

وذلك الحتياج األمة هلم وحرصه عليهم حيث خيشى ب ذاهبم فقدان البديل هلم وخاصة بعد  والنوازل،
التعحلب ب  الناس لدرء بعض املفاسد اليت تنتج من انتشارذم يف البالد، كظهور مقتلة القراء، وك لك 

للمكلف ، و  املسلم  األحزاب والفرا ب للحلحايب املقيم يف مدينته يف مقابل باقي الحلحابة مما يبث 
أن مينع نفسه من جنس املباح ، فإذا له أن مينع نفسه من بعض أفراد املباح مىت دع  احلاجة إليه، وليس 

أن يسّن نظامًا أو أمرًا أو غري ذلدك   ؛ فليس لهمل جيز ذلك للمكلف فهو من باب أوىل غري جائز لإلمام
،  ، بل له فقط أن مينع الفرد من أفدراد املحلدا    شيتنه أن مينع جنس محللحة على عموم املكلفمن مما 

فقْد أخدرَج اإلمداُم   ، ذلك أن جنس املحللحة مىت ثب  بالدليل الشرعي مل يحلح منع جنسه بيتي حال
َعْنُه بسندِه عْن ُحَمْيِد ْبِن أمِبي ُحَمْيٍد الطَِّويِل أمنَُّه َسِمَع أمَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه " صحيحه:"البخاريُّ يف 

فملممَّدا   النَِّبديِّ  َيُقوُل َجاَء ثملماثمُة َرْذٍط ِإلمى ُبُيوِت أمْزَواِج النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعلمْيِه َوَسلََّم َيْسيتمُلونم َعْن ِعَباَدِة 
قمدالم  ، قمدََّم ِمْن ذمْنِبِه َوَمدا َتديتمخََّر   قمْد ُغِفَر لمُه َما َت ُأْخِبُروا كميتمنَُّهْم َتقمالُّوَذا فمقماُلوا َوأمْيَن َنْحُن ِمْن النَِّبيِّ 

َوقمالم آَخُر أمَنا أمُصوُم الدَّْذَر َولما ُأْفِطُر َوقمالم آَخُر أمَنا أمْعَتِزُل النَِّسداَء  ، أمَحُدُذْم أممَّا أمَنا فمِإنِّي ُأَصلِّي اللَّْيلم أمَبًدا 
أمْنُتْم الَِّ يَن ُقْلُتْم كم ما َوكم ما أمَما َواللَِّه ِإنِّي لميتمْخَشاُكْم ِلله  :(ِإلمْيِهْم فمقمالم فمَجاَء َرُسوُل اللَِّه  ،فملما أمَتَزوَُّج أمَبًدا

فدال  ) .ْيَس ِمنِّدي َوأمْتقماُكْم لمُه لمِكنِّي أمُصوُم َوُأْفِطُر َوُأَصلِّي َوأمْرُقُد َوأمَتَزوَُّج النَِّساَء فمَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فملم
 ييت  تقييد املباح على سبيل النسخ بإبطال حكم سابق حبكم الحق؛ ف لك من اختحلاصده   يحلح أن

أما منع الفرد من أفراد املباح يف حالة معّينة، ولوق  معّين،  و، وانقطع النسخ بانقطاع الوحي بوفاته 
 .فجائز
 
، د شيئًا من املباحات يِّمن البيعة األنظمة تقييد ما تدخل عليه؛ فكل نظام يسّن ال بد أن يقملا أن و 
من أعمال السياسية الشرعية اليت يقوم هبا والة  دن تقييد املباح باألنظمة والسياسات والقرارات يعإمث 

احملافظة على قحلد املباح إذا تعرض  من أجلاألمر، فهي إجراء مؤق  تدعو له الضرورات أو احلاجات، 
رسات تعود على املباح بالنقض، وال سيما مىت تعلق للنسيان أو التناسي، أو عارضتها عادات أو مما

                                       
 ؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث هنى أن ت -ِكَتاب اْليتمَضاِحيِّ  -صحيح مسلم  
ت )ابن عساكر،أيب القاسم علي بن احلسن بن ذبة اهلل: ،وانظر 2/612،دار الفكر:،الطبعة األوىل،بريوتتاريخ الطربي املعروف بتاريخ األمم وامللوك) ( الطربي،حممد بن جعفر  

كنز العمال يف سنن (م3212)اهلندي عالء الدين املتقي .51: ،وانظر. 12/102دار الفكر،:،الطبعة األوىل،بريوت تاريخ مدينة دمشق( م3225-  ه 3435() 513
 .34/14. مؤسسة الرسالة:،الطبعة األوىل،بريوتاألقوال واألفعال

جملة الشريعة ، املنع من السفر كعقوبة تعزيرية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الكوييت يف العصر احلديث، (م2001)إبراذيم عبد اهلل البديوي،السبيعي  
 .م2001،العام 31والدراسات اإلسالمية، جامعة الكوي ، العدد 
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إذ األصل يف مشروعيتها اعتبار حقوا اآلخرين؛ وبزوال سبب املشروعية ترفع  ؛خريناآلاملباح حبق 
عند من يقرره من أذل العلم ملحللحة عامة  مببدأ أن لإلمام تقييد املباحوذو من أنواع العمل  ، اإلباحة

ر اإلمام أحد أفراد املباح ال ي جاز فعله أو تركه أصال مع إلزام الناس هب ا اصة، ويقحلد هبا اختياخ ال
، وذ ه املباحات وإن كان  مساحة تقبل التوجيه حنو االختيار سواء مبنعهم من الفعل أو بإلزامهم به

رف يف مل يقحلد هبا إال اخلري؛ وهل ا فإن كل تحل اخلري أو حنو الشر حسب إرادة املتناول هلا، فإن اهلل 
اإلنسان يف   من مظاذر النهوض مبسؤولية خالفة داملباح مبا حيقق املقاصد الشرعية من جعلها مباحة يع

 .األرض ومن باب أوىل خالفة احلكَّام على الناس
له أركان وشروط وموانع ولواحق تراعى؛ والترك يف  –كغريه من األفعال  –وعلى ااملة فاملباح 
فكما أنه إذا تسبب الفرد للفعل كان مسؤواًل عن تسببه ، كد لك  . عل فعلذ ا كله كالفعل، فترك الف

إذا تسبب إىل الترك كان مسؤواًل عنه، فاملسؤولية تنفي اإلالالا يف التحلرف، وتقيد احلرية مبا يؤول إليه 
 التدخل الختاذ اإلجراءات الالزمة حلمايدة املبداح   –وقد جيب  –، وعلى ذ ا جيوز لويل األمر  التناول

إما مبنع الناس مما يرى أن يف عدم تقييدد إباحتده ضدررًا    . ومنع الضرر أو احلرج املترتب على تناوله
باجملتمع،  أو إجياب ما يرى أن يف األمر به دفعا ملفسدة أو جلبا ملحللحة لعموم الناس، أو  وضع الريقدة  

وما يتخ ه ويل األمر مدن  مفحللة لتناول املباح، ت ذب مفاسد التناول وحتول دون إساءة االستخدام، 
 حيقق محللحة عامدة معتدربة،   باحتقييد ملفكل ،  إجراءات يف سبيل ذلك يكون ملزمًا واجب الطاعة

اختاره اإلمام والتزمه يف سّن األنظمة أو إصدار األوامر والتعليمات وغريذا من الوسائل اإلدارية وجب 
 .على األمة أن تطيعه فيه

 
لجاندب  ل  -يرمحده اهلل   -تنظيم اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز إعادة ذلك ومن األمثلة على 

فرفع مجيع القيود والشروط اليت أضافها من سبقوه من الوالة إلثبدات   اإلجرائي يف رد املظامل إىل أذلها،
حبيث يكون جانب االحتياط باجتاه عددم تفويد  محلدلحة     املظلوم ملظلمته، مث خفف ما تبقى منها،

بالتيسري وعدم التشدد يف اللب البينة القاالعة من املتظلم  يف زمن كثر فيه غشم الوالة،  املتظلم، وذلك
، عمدال   5فكان يكتفي بيتيسر من ذلك إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردذا عليه، ومل يكلفه حتقيق البينة

                                       
 (.12:صمرجع سابق )ينظر، الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح،    
 (.316:ص نفس املرجع)بتحلرف، الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح،     
 .336:،ص3:جمرجع سابق،وافقات، والشااليب، امل ،301:ص،نفس املرجع،ينظر، الالوي،   
نفس و الالوي، ،  .301-302دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،ص ص :،الطبعة األوىل،القاذرةامللكية يف الشريعة اإلسالمية(م3220)اخلفيف،علي ينظر   

 .302:صاملرجع،
 .252:،5 دار صادر،:األوىل،بريوت الطبعة،بن سعداطبقات  (د ت ن ()ذد210ت ) ابن سعد،حممد بن منيع الزذري:ظران 
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؛ فقد تكون ، فمىت كان اخلحلم أحد ااهات احلكومية أو املسؤول  فيها3"ضاا األمر اتسع"بقاعدة إذا 
لدى خحلمه كما ذو احلال يف غالب التظلمدات مدن   من املتع ر حتحليلها وذلك لوجودذا بينة املتظلم 

تحلرفات أو إجراءات ااهات احلكومية والعامة أو املتعلقة بعقود اإلذعان، فيتعسدر علدى املدتظلم     
يب اإلدارية قد تؤدي إىل تعثر فبعض الترات احلحلول على البينة فيضيق هبم احلال ويقع هبم احلرج الكثري،

ال يقام نظام احلكومة على ضوابط ملتوية يعز ينبغي أل ا ؛ العمل احلكومي وامتناع احملاسبة على التقحلري
 . على القائم  باألمر أن يقوموا به وعلى احملاسب  أن حياسبوا ويعّينوا من جاء منه اخللل والفساد

فيف شروط البينة الكافية إلصدار قراره يف املظلمة لرفع ، أوسع عمر على الناس بتخ ذلك وألجل 
وتعظديم  االحتياط حلقوا الناس ومراعاة فارا احلال ب  اخلحلدم   و مفسدة قطع البينة عن صاحبها 

 .فرص ومحللحة رد احلقوا إىل أذلها
 
كام الشريعة وفق ما تقتضيه أحتقيد املباح، سّن األنظمة اليت ويل األمر اإلمام األكرب ذو املخول بف
موقفًا صعبًا وحرجًا ودقيقًا علدى   ذاوتقييدو لكن مع ذلك يبقى موقف حتديد املساحة احلرة . السمحة

ا يقتضيه ألن ما زاد عمَّ ؛والتريث يف ذ ا األمر وعدم االستعجال فيه من اإلحسان،اإلنسان غري املعحلوم
وتكثريذا يعد جتاوزًا للحدد املشدروع   احلال من درء أو رفع ملفسدة أو ختفيفها، أو من جلب ملحللحة 

وجتاوز احلد غري مشروع، وخباصة أن تلك األمور يحلعب على عامة الناس يف أكثدر أحدواهلم إدراك   
ملا محى  كامل األمر وال يرون سوى اازء اليسري املتعلق مبحلاحلهم الشخحلية، قال اخلليفة الفاروا 

عليهدا يف اااذليدة،    اون أين ظلمتهم، أهنا بالدذم قداتلو لري –أذل الرب ة  –اهلل إهنم مي أو: " الرب ة 
وأسلموا عليها يف اإلسالم، وال ي نفسي بيده لوال املال ال ي أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محي  عندهم  

الكالم بالقسم مؤذن بيتن هلم شبهة قوية ناجتة عن نظرة جزئيدة يف أن   ، فتيتكيده "من بالدذم شربًا 
يف  من ذلك واحلاصل أنه قد يترتب على احلاكم تكلفدة سياسدية حدىت    اشاه اخلليفة ظلمهم وح

 .  احتيااله للتوسعة على عموم املسلم 
تتسع مبقدار اتساع األنظمة كيفًا، واإلقالل منها كمًا، وتتسع األنظمة وتقل كميتدها  احلريات و

موافقدة ملقاصدد    ؛فاسد اليت يقيدذامبقدار ما جيعل الناس يف تناوهلم للمحلا  اليت حيتاط هلا النظام وامل
الشارع من التشريع مث حبسب منو أسباب التمدن والشعور باملسؤولية، وب لك يتيتكد أن تقييد املبداح  
باألنظمة وما يدخل يف حكمها ليس إال تدبريًا سياسيًا شرعيًا مؤقتا حيفظ اجملتمع والدولة من أسدباب  

                                       
 (.11:ص)ه، 3401، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، األشباه والنظائرعبدالرمحن بن أيب بكر السيوالي،   
 (. 52 :ص)الدار السعودية للنشر والتوزيع، ، ، : جده ،اإلسالمي الدستور تدوين( د ذ3405)بتحلرف،املودودي، أبو األعلى    
 (.314:مرجع سابق،ص)، وبتحلرف، الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (311-311:ص)،االجتماعي النظام أصولن عاشور، ينظر اب    
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 . الفرقة و الضعف و االحنالل
التقييد السليب واإلجيايب ال ي يترتب على سّن األنظمة عمل ن أليتقي  يف تقييد املباح؛  واألصل الت

اجتهادي يهدف إىل جلب محللحة ودفع مضرة؛ ل ا فهو أمر عارض أصل اإلباحدة فيدزول بدزوال    
 تبين اإلمام ألحكام اجتهادية لتحلدر األنظمة على وفقهدا ب تقييد املباح أضف إىل ذلك أن كثرة ،مربراته

إىل تقييد االجتهاد يف املسائل االجتهادية اليت صدر فيها النظام، ويف ذلك إضعاف لفكر ونظدر  ؤدي يس
وقد ناقش ابن القيم ذ ه املسيتلة وب  أن التقييدات تحلرفات سياسية صادرة عن . املعني  بتطبيق النظام

ذل ذي مدن الشدرائع   :" تغرية فقالاخللفاء ساسوا هبا األمة مث تساءل يف سبيل إثبات تعلقها باملحلا  امل
،  "الكلية اليت ال تتغري بتغري األزمنة، أم من السياسات اازئية التابعة  للمحلا  فتتقيد هبا زمانًا ومكاندًا  

وقد أجاب ابن عاشور عن ذ  التساؤل فب  أن ذلك موكول لنظر اجملتهد سدًا وفتحا، بيتن يراقبوا مدة 
،  يمنعوه، فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفعل إىل حكمه األصلياشتمال الفعل على عارض فساد ف

 -قولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وييت  كالم ابن القيم وابن عاشور مقتضيًا التوسعة و املوافقة مل
، فيتما التوسيع فمدن جهدة دخدول    "حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"  - يرمحه اهلل

، "حتدث للنداس أقضدية   "   - يرمحه اهلل -اليت حيدثها اخللفاء يف قول عمر بن عبدالعزيز السياسات 
، و إشارة ابن القيم إىل سياسة تقييد املباح أهنا مدن  " ما أحدثوا من الفجور" ودخول الفساد يف قوله 

راقبة مددة اشدتمال   السياسات اازئية التابعة  للمحلا  فتتقيد هبا زمانًا ومكانًا، وتحلريح ابن عاشور مب
  ".بقدر": الفعل للفساد العارض ييت  على سبيل املوافقة لقول عمر

مؤقتًا مشروط بيتن يكون تدخل الدولة باملنع واإللزام  وجوازو األصل يف األنظمة أن تكون مؤقته 
التدخل يف  على أن يكونواألصل فيها عدم إجياهبا على الرعية أو عدم منعهم من إتياهنا، اليت فعال يف األ

التيتقي  املقحلود ذنا ال حيدد بزمن مع ، وإمنا بقاء العمل بالنظام ببقاء مدا  و ،5"أحوال خمحلوصة فقط
قد يطول وقد يقحلر واحملدد لد لك البيعدة    –حبساب الزمن  –يربره وبقاء أمر ويل األمر به، وذلك 

صراط دقيق ال غىن عنده ملدن   العارض، ومن مث يكون من املهم حتديد مدى العارض زمنًا ووقتا، وذ ا 
من باب أوىل يتيتكد ملن تحلدَّر مسؤولية احلكم وما يقتضيه ذلك من اجتدهاد يف  وتحلدى ملهمة اإلفتاء، 

                                       
، نقاًل عن أقوم (216:ص)، ذامش، اإلسالمي التشريع خصائص، و الدريين، (11:صنفس املرجع،)، املباح تقييد يف األمر ويل سلطةينظر، الالوي،    

 (.105:ص)املسالك،
 -البحوث  ، مركز  دراسة حتليلية:التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية( م3220 -ذد 3430 )تحلرف، مفيت ،حممد بن أمحد و الوكيل ،سامي صا  ب  

 (.11:ص) جامعة امللك سعود -كلية العلوم اإلدارية 
 (.31:ص)ينظر، ابن القيم، الطرا احلكمية،   
 (.353:سابق،صمرجع ) ،املباح تقييد يف األمر ويل سلطة، و ينظر، الالوي، (361:ص0مرجع سابق،) ،االجتماعي النظام أصولينظر، ابن عاشور،   
سلسلة حبوث الدراسات "اإلسالمية السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسية(م3223 -ذد 3433 )مفيت،حممد بن أمحد و الوكيل،سامي صا    

 (. 42:صوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمةمعهد البح(31")اإلسالمية
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   .الناسمر أسياسة 
فتقييد املباح بسّن األنظمة ليس أمرًا يكثر استخدامه يف إالار السنة املالية الواحدة اليت تعمدل هبدا   

ر االعتيادية؛ ل ا فسن األنظمة يعد تدبريًا سياسيًا استثنائيًا، استدعاه الواقدع  الدول اليوم وليس من األمو
املتغري بتغري الضرورات واحلاجات، وذ ا يكشف عن لزوم حضور الواقع يف فكر والة األمر، ولدزوم  
 متابعة  مدى التزام الناس يف إتيان محلاحلهم وفق األنظمة على الوجه املشروع للتحلرف يف املباحدات، 
كما يكشف عن املرونة اليت تتجلى يف الشريعة من خالل مراعاة إلغاء النظام و العودة إىل أصل اإلباحة 

، لكي ال تتراكم األنظمة فتشق على الناس وتوقعهم يف حرج، دون محلدلحة   بزوال محللحة تقييدذا
 .  تعود هلم أو للدولة جراء ذلك

بإالالقها وتكثريذا ومنع دخدول  ا للمحلا  املعتربة احتياالوبناًء على ما تقدم، يكون تقييد املباح 
عند التحقيق أحد أدوات وإجراءات مراعاة تغري وسائل والرا املحلا  املعتربة بتغري وذ ا ، املفاسد عليها

وسائلها والرقها املعاصرة حبيث تؤول املحلا  واألنظمة املرعية إىل صيانة الشريعة وجتديد العمل بثواب  
إمنا أبديح إلقدرار    مع التيتكيد على أن تدخل الدولة  .ف ومحايتها بكل وسيلة مشروعةذ ا الدين احلني

 . تحلور الدولة للمحللحة العامة أو مسايرة للرأي العام أو غري ذلكجمرد الشرع له وليس نابعًا عن 
ن ، ما نقل عن تغري موقف علماء األمة مالتعليم الشرعي محللحةالطريق إىل تغري و من األمثلة على 

ألجل سد ال ريعة إىل مفسدة، وذي كما نقدل الشدااليب يف     ؛كراذية تدوين العلم الشرعي يف كتب
اخلوف من االتكال على الكتب استغناء هبا عن احلفظ والتححليل ، وإما على ما كان " االعتحلام  هكتاب

علدى تددوين    اتفاا الناس بعد ذلك" :أن قرر الشااليبإىل " رأيا دون ما كان نقال من كتاب أو سنة
وميثدل   ،4"ااميع ملا ضعف األمر ، وقل اجملتهدون يف التححليل ، فخافوا على الدين الددروس مجلدة  

اخلوف على انقطاع العلم مجلة انقطاع الطريق إىل املحللحة وال ي ترتب عليه حدوث مفسدة واقعدة  
 .  وكان  تلك مقابل سد ال ريعة ألجل مفسدة متوقعة

للخمي ملا ذكر كالم مالك وغريه يف كراذية بيع كتب العلدم واإلجدارة   ويؤكد ذ ا املعىن قول ا
ال أرى اليوم أن خيتلدف يف  : " على تعليمه ، وخرَّج عليه اإلجارة على كتبه ، وحكى اخلالف ، وقال 

قال  ذلك أنه جائز؛ ألن حفظ الناس وأفهامهم قد نقحل  ، وقد كان كثري ممن تقدم ليس  هلم كتب،
للقاسم وال لسعيد كتب ، وما كن  أقرأ على أحد يكتب يف ذ ه األلدواح ، ولقدد    ومل يكن: مالك 

                                       
 (.353:املرجع،صنفس ) ،املباح تقييد يف األمر ويل سلطة، و ينظر، الالوي، 216:مرجع سابق،ص ،العصر وقضايا االجتهاد ابراذيم،ينظر، ابن    
 .351،360:صرجع،نفس املاملباح، تقييدويل األمر يف  سلطةينظر، الالوي،     
 (.   21   :ص،مرجع سابق،الوكيل، السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسية اإلسالمية و، مفيت   
 210 :ص/2 ج ، عفان ابن دار:اململكة العربية السعودية ،اخلرب ، االعتصام(  م3222/  ذد3432) الغرناالي حممد بن موسى بن إبراذيم إسحاا أبو، الشااليب 4
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أكن  حتب أن يقيدوا عليك احلدديث    : ال ، فقل  : أكن  تكتب العلم   فقال : قل  البن شهاب 
فه ا كان شيتن الناس ، فلو سار الناس لسريهتم ، لضاع العلم ، ومل يكن بيننا منه إال رمسه ، . ال: فقال
  3."ذك ا الناس اليوم يقرءون كتبهم ، مث ذم يف التقحلري على ما ذم عليهو

ا ب  احملدثات اليت هلا وجه صحيح وذي ليس  م مومدة  انتهى الشااليب إىل ما قاله اللخمي وفّر
لتحدث هلا أقضية أو أنظمة وب  احملدثات اليت ليس هلا وجه صحيح فتكون م مومة تستدعي إحدداث  

 .-يرمحه اهلل  -،واستدل على ذلك مبقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز أقضية أو أنظمة 
ألن لده  ؛ إجازة العمل مبا مل يكن عليه من تقددم   -كالم اللخمي  يقحلد –وفيه " :قال الشااليب

فليس مب موم ، بدل ذدو   ؛ كل ما كان من احملدثات له وجه صحيح: وجها صحيحا ، فك لك نقول 
وقد قال عمر بن عبد العزيز  سنه ممدوح ، فيتين ذمها بإالالا أو على العموم   حممود ، وصاحبه ال ي

، فيتجاز كما ترى إحداث األقضية واختراعهدا  " حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور : " 
 .2" على قدر اختراع الفجار للفجور ، وإن مل يكن لتلك احملدثات أصل

 

 األنظمة مشروعيةحترير 
 

 نظمةمعضلة األ

 ْينتناقضمن الواضح ب  محلدرْيالتنافس يف  األساس لكثري من الدول اإلسالمية اليوم تكمن املشكلة
 األوليحلدر عن الدولة وغريذا من ااهات السياسية األخدرى،و منها  التايلوالقانونية،  للسلطة النظامية

 ة املهيمنة ألكثر من ألف عدام كان  ذي املحلدر الوحيد للسلط اليتالشريعة اإلسالمية،  عنيحلدر منها 
 الثالدث ال مثيل هلا ، يف ح  مل يظهر تقدمي وإظهار الدولة كمحلدر رمسي للسلطة إال خالل القرن  و

 وسياسدي ، ومن  أن تردد محلدر السلطة ب  االثن  حدث شرخ قانوين  ْيناهلجري عشر الرابع و عشر
،وخباصة تلك اليت كان  سلمة يف مجيع أحناء العاملموجة غري مسبوقة من األزمات يف اجملتمعات امل نتجأ

 بريوقرااليدة ال -الدولدة موظفي ؛ فقد صيغ ذ ا القانون من قبل  الدولة القوميةبارتباالا وثيقا  مرتبطًة

                                       
 .210: ص/3 ،جالسابق مرجعاالعتحلام،  يب،الشاال3
 .213: ص/3 ج ،املرجع ،نفس الشااليب 2
  Hallaq, Wael B.(2004) "Juristic Authority Vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam." 

Journal Of Law And Religion 19 (2004): 243-58. 
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، وعلى أيدي الحلفوة يف اجملتمع من القانوني  املهني ، وب لك أصبح القانون ومجيع توابعده  - الرمسية 
 ذدي مية، وكان  آثار ذ ه القفزة املفاجئة واهلائلة عديدة ، وواحد منها فقط إحدى املؤسسات احلكو

حتكيم إىل املستندة  قضائية الالتنظيمية وأزمة الشرعية السياسية ، واليت نتج  عن اهلدم املنهجي للسلطة 
مبا  ، األمر ال ى يعد من مظاذر فشل احلكومات يف استحداث األقضية واألنظمة والتنظيمات، الشريعة

 .يتفق مع محلا  الرعية وفق املقاصد الشرعية للحكومة اإلسالمية وتعطيِل تطويرذا على الوجه املشروع

بينما ذ ه املشكلة غري . دولة القانونوذدف  الدستور الوضعي غايًة علمحل ذ ه املعضلة يف  ديعو
عن السلطة وتتميز نفرد طبيعة السلطة السياسية من املنظور اإلسالمي تموجودة يف دولة الشريعة، ف
 :السياسية الوضعية من زاويت 

بيتن تدار مجيع شؤون احلياة . سياسة الدُّنيا بالدِّين :، وذومن حيث اهلدف ال ي وضع  لتحقيقه
وفقًا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها املنحلوصة أو املستنبطة باجتهاد سليم ، حمققًا لقاعدة احلكم 

﴿ َوَما كمانم ِلُمْؤِمٍن َولما ُمْؤِمَنٍة ِإذما قمَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه أمْمًرا أمْن َيُكونم لمُهُم اْلِخَيَرُة : قال اهلل األساسية 
، وذلك بتنفي  األحكام ، ( 16:األحزاب)ِمْن أمْمِرِذْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولمُه فمقمْد َضلَّ َضلماًلا ُمِبيًنا ﴾

السلطة ومن حيث إن .  وسّن النظم املشروعة ، ومحل الناس على ذلكوإقامة الشرائع واحلدود 

                                       
وتعين حكدم،    (Cracy)وتعين مكتب، و  (Bureau) مها: ه الكلمة إىل اللغة األملانية، وتتكون من شق ترجع أصول ذ (Bureaucracy) البريوقراطية  

القوة والنفوذ الل ان ميارسهما رؤسداء احلكومدة   : "بيتهنا" البريوقراالية"، عّرف قاموس األكادميية الفرنسية م3121ويف العام ". حكم املكتب"والكلمة يف جمملها تعين 
ينظر إليها بوصفها أسلوبًا يف احلكدم واإلدارة، ميكدن مقارنتدها    : األول :للبريوقراالية ومع بداية القرن التاسع عشر ظهرت ثالثة معاٍن". ئات احلكوميةوموظفو اهلي

ام احلكوميدة وفروعهدا ومتارسدها علدى     يركز على شكل مع  من البريوقراالية بيتهنا السلطة والقوة، اليت ُتمنح لألقس: الثاين .بامللكية والدميوقراالية واألرستقراالية
واادير بال كر أن مفهوم البريوقراالية د بشكله العلمي السليم د يتمثل يف أنده    .فيميل إىل إبراز خماالر البريوقراالية أسلوبًا إداريًا عقيمًا: أما الثالث واألخري .املواالن 

ويتمثل جوذر ذ ه القواعد يف ذرمية املكاتب، أي يف أدوار وظيفيدة حمدددة حتديددًا    . ونة إىل حد كبريتنظيم تتحكم يف بنيته ويف العمليات اليت يقوم هبا القواعد املد
وحتدد القواعد اإلدارية والقانونية عالقة كل مكتب بغريه من املكاتب، وإدارة األعمال كل مكتب، وحتدد نظدام  . دقيقًا، ويف أشخاص متفرغ  للعمل بيتجر مدفوع

والتنظيمات اليت توجه هب ه الطريقة متميزة متيزًا تامًا عن األفراد العامل ، كما تعمل على حنو ميكِّن التنبدؤ هبدا   . وقراالية، وأي ترقيات تتم فيما بعدجتنيد العامل  للبري
تحيز واالرتباط باألشخاص؛ أي أن البريوقراالية حُتدل إدارة  واملنطق القائم وراء البنية األساسية للبريوقراالية ذو قيام عملية منضبطة انضباالًا تامًا، خالية من ال. تنبؤًا تامًا

غري أن املشكلة اليت ميكن أن ُتثار ذنا تتعلق بطبيعة القواعد . للبشر بل ذي  حاالت فقط -يف أحسن األحوال-األشياء حمل إدارة األشخاص، مبعىن أنه يحلبح ال وجود 
متدها  ئمي مالوائق الثابتة أن البريوقراالية ال تطبق نفسها بنفسها، وإمنا يطبقها موظفون يقومون بتفسري معناذا وتقفمن احلق. والتعليمات ووظيفتها يف احلياة االجتماعية

وذ ا يتضمن عناصر قيمية مهمة، ما يحلعب معه وجود مدوظف  أو إداريد    . مبعىن أن على املوظف  أن يحلدروا أحكامًا عند ممارستهم ألدوارذم. للمواقف الفعلية
وجه يعّبر عن    :البريوقراالية مفهوم اجتماعي وسياسي وإداري ذو وجه . ين، أو أن يكون تطبيق القواعد تطبيقًا حرفيًا حىت ميكن جتنب سوء استخدام السلطةحمايد

والتمييدز بد  ذد ين    .العالقات الشخحليةاإلدارية وسيطرة  والوجه اآلخر يعرب عن الروت  وبطء اإلجراءات. األذداف التنظيمية الكفاية واملوضوعية والدقة وحتقيق
 .عاتنا احلديثةالوجه  ميكننا من النظر إىل البريوقراالية نظرة موضوعية حيادية، نستطيع هبا حتليل أبعادذا، والكشف عن التيتثري ال ي متارسه يف جمتم

 .ه3411،  حمرم  http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Bureaucrac/sec01.doc_cvt.htm ، 36ينظر ، 
 ".Hallaq, Wael B.(2004) "Juristic Authority Vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islamينظر،  

Journal Of Law And Religion 19 (2004): 243-58 
  ، مقالة،1 –نة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية العتييب، سعد بن مطر، املوازينظر بتحلرف،  

http://smotaibi.com/dim/articles.php?action=show&id=39 ،  ذد3411/ حمرم/ 02،  األحد. 

http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Bureaucrac/sec01.doc_cvt.htm
http://smotaibi.com/dim/articles.php?action=show&id=39
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فقد تطلق كلمة التشريع ويراد هبا أحد معني  أحدمها إجياد شرع   السياسية ليس  محلدر التشريع،
 .مبتدأ وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة

الدولدة  ال تنشدئ  ف، ومحايتها ألحكام الشرعيةا ذي تطبيقالسلطة السياسية يف اإلسالم ل ا فوظيفة 
تسمح لنفسها مبا تشاء مث تدعي أهنا تقيد نفسها وحتترم قوانينها من تلقاء ذاهتدا  للنفسها نظامًا قانونيًا ، 

متلدك إزاء  للدولة يف اإلسالم غري خمولة وال طة السياسية لالسف .وذو ما يعرف بنظرية التحديد ال ا ،
ال جيوز للدولة مطلقًا الرجوع إىل محلادر :" الوكيلو مفيتقال  ،باهلوى أحكام الشريعة تعدياًل أو تفسريًا

مل تثب  شرعيتها عند إصدارذا لتشريعاهتا أو قوانينها كما ال جيوز هلا االستشهاد باملحلادر غري الشرعية 
كمدا  . عكالقوان  اارمانية أو الفرنسية أو غريذا مثاًل، أو العادات والتقاليد واألعراف املخالفة للشر

يلزم الدولة اإلشارة إىل املحلدر الشرعي عند سن القوان  والتنظيمات، وذلك ألن الشدرع اإلسدالمي   
 ، "ربط ب  شرعية احلكم والتزام أحكام اإلسالم، ورتب على ظهور قوان  الكفر فقدان شرعية الدولة

اسية الوضعية، وقدوام  وب لك يكون النظام اإلسالمي قد قضى وبشكل هنائي على معضلة السلطة السي
الدولة وعموم ذلك أن الشريعة ذي احلاكمة ال يعلوذا قانون أو قواعد أخرى وينتفي ب لك الحلراع ب  

، ويتحقدق   اجملتمع ب  احلرية والسدلطة محلا  الفرد والناس فيما يتعلق بالتوازنات القائمة ب  محلا  
ملخالفة والتيسري على الناس، فيتحكام الشريعة ذلك بتوجيه األنظمة لتكون وفق الشريعة من حيث عدم ا

و الشريعة تعمدد إىل تغديري    .مبنية على التيسري نظرًا لغالب األحوال؛ وك لك جيب أن تكون األنظمة
احلكم الشرعي من صعوبة إىل سهولة يف األحوال العارضة لألمة أو األفراد فتيسر ما عرض له العسدر؛  

 . لكل عسر أو حرج عارض وك لك األنظمة جيب أن تكون ميسرة
 

 الوازع السلطاين
 

األنظمة من الوازع السلطاين اخلادم واملتمم للوازع الديين، فمىت ضعف الدوازع الدديين يف    دوتع
زمن أو قوم أو يف أحوال يظن أن الدافع إىل خمالفة الشرع يف مثلها أقوى على أكثر النفوس من الوازع 

وأوامر وقدرارات،   تلطاين سواء من أنظمة أو تنظيمات أو سياساالديين؛ ذنالك يحلار إىل الوازع الس

                                       
   .41،مرجع سابق، ، "دراسة حتليلية " التشريع وسن القوان  يف الدولة اإلسالمية  ،الوكيلو  مفيت  
 
، دراسة قانونية تطبيقية: القانون الدستوري السعودي (ذد3413)أزرقي، حممد جنيب، و اارباء، حممد عبدالعزيز، وسعيد، عحلام بن سعيد، .بتحلرف انظر 

 (341-342، 315 :ص) ،لقانون واالقتحلاد، الرياض، الطبعة األوىل، مكتبة ا

   .(324:ص)م، 3211، الشركة التونسية للتوزيع،اإلسالمية الشريعة مقاصدالطاذر بن عاشور،  ينظر بتحلرف،  
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 ، "يزع اهلل بالسلطان ما ال يزع بالقرآن:" فيناط التنفي  بالوازع السلطاين كما قال عثمان بن عفان 
؛ لمكمفَّ كثري من النداس عدن    بال ذوادة -كما أنزهلا اهلل-واملقحلود أن السلطانم لو أجرى حدوَد اهلِل 

!. ولكن الناس يف ذ ه احلالة مل يرعووا عن غيهم الاعة هلل ورسوله؛ بل خوًفا مدن السدلطان   .الباالل
؛ ال خمدالفون  هدم ف؛ فل لك (11:النساء)فكثري من الناس ﴿َيْخَشْونم النَّاَس كمَخْشَيِة الّلِه أمْو أمَشدَّ َخْشَيًة﴾

م؛ ألن سوالهم مرفوع، وسديفهم  يرتدعون بكالم اهلل ورسوله ، وإمنا يرتدعون خوًفا من عقوبة احلكا
 . مشهور

ل ا فاألنظمة تيت  بعد الوازع الدديين، تابعدة    ؛وينححلر الوازع السلطاين يف تنفي  الوازع الديين
وخادمه له، فاملهم يف نظر الشريعة ذو الوازع الديين اختياريًا جبليًا كان أو جربيًا بقوة السلطان ول لك 

ع الديين من اإلمهال، فإن خيف إمهاله أو سوء اسدتعماله وجدب   جيب على والة األمور حراسة الواز
ذد ه   –رمحده اهلل   –اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز  ، وقد أوضح عليهم تنفي ه بالوازع السلطاين

أال إين لس  بقاٍض ولكين منّف ، أال وإين لس  مببتدع : " املهمة يف أول خطاب لألمة ، جاء فيه قوله 
، وذو ب لك يدب  أن وظيفدة ويل األمدر      "ليس ألحد أن ُيطاع يف معحلية اهلل ال إنه ولكن متبع،  أ

 .األساسية ذي تسخري الوازع السلطاين خلدمة الوازع الديين
وليس ألحد أن  ،بنفسه ليس لإلمام إن مل يكن جمتهدًا أن يستنبط األحكام الشرعيةأنه ومن املعلوم   
بيتحكام شرعية اسدتنبطها اجملتهددون يف   يلزم الناس  ي يف سنَّ قانونمزاولة حقه الشرعمن إلمام مينع ا

األحكام ختتلف، فمنها ما ال ختيري فيها وال ميكن سّن نظام يف حمدل حكدم   من املعلوم أن و ، الشريعة
احلكم الشرعي األمر ال ي مىت غلب على الظن حرم معه سّن األنظمة ؛ ل ا  شرعي دون إزالة أو إزاحة 

أن املهمة احلقيقيدة الديت     من املعلومو  .ومنف ة ومبينه حملل احلكم الشرعي سنُّ فقط كخادمة فاألنظمة ت
التنفي ية يف الدولة اإلسالمية ذي تنفي  األحكام اإلالذية وهتيئدة الظدروف يف    ااهةإىل  اإلماميعهد هبا 

يف " باألمراء"يف القرآن الكرمي و " األمربيتويل "وما اهليئة التنفي ية إال ما عرب عنه . البالد واجملتمع لتنفي ذا

                                       
مة، عن حيىي بن سعيد األنحلاري، عن سل موسى بن إمساعيل، عن محاد بن : عند ابن شبة يف تاريخ املدينة من الريق وذو أثر مشهور عن اخلليفة عثمان بن عفان   

لكن املنت مشهور متداول ب  . انقطاٌع فالسند فيه . املشهورين املعروف ، إال أن حيىي بن سعيد مل يدرك عثمان بن عفان األئمة  وذ ه سلسلة من .  عثمان 
  .أذل العلم، ومعناه مما ال خيتلف عليه أحٌد

الطاذر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة  ، وينظر،(311/ 5)« تاريخ بغداد»وأخرجه اخلطيب يف ، (211/ 1)« تاريخ املدينة»أخرجه ابن شبة يف   
ه، وينظر، http://www.binbaz.org.sa/mat/32131 ،  32/ 03/ 3411ينظر،  ،(321:ص)م، 3211التونسية للتوزيع،

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=    11 ، 32 /03 /3411ه . 
 .(322:ص)م، 3211الطاذر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، وينظر،  
، نسخه وصححه ووقف على البعة حمب الدين اخلطيب، مطبعة عبدالعزيز نب عمر سرية( ذد3113)ابن ااوزي، احلافظ مجال الدين أيب الفرج عبدالرمحن،  

 (51-53:املؤيد، محلر،ص
  .12مرجع سابق،م، 3220 -ذد 3430 ،  "دراسة حتليلية " يع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية الوكيل، التشر و مفيت  5

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=%2011596
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وكما ذو ظاذر ومعلوم أن الد ي  .  السنة النبوية، وقد تيتكد األمر بطاعتهم وتكرر يف القرآن والسنة 
يطبق األنظمة ويعمل هبا، إنسان  غها وال ي يحلدر األنظمة ويسنَّها وال ي ويدرس مشاريع األنظمة ويحل
األنظمدة، وتوجيده الدوازع     ريعة لتحول دون إساءة االستخدام أحكام الش غري معحلوم، هل ا جاءت 

   . اإلالار الشرعي السلطاين خلدمة الوازع الديين لتضمن مسري الدولة واألمة ضمن 
من  بداية العمل بسّن ضل من اهلل وتوفيقه نرى يف الدولة السعودية وبفومن أمثلة الوازع السلطاين 

جاء يف ثنايا الكلمدة الديت   فقد السلطاين يف خدمة الوازع الديين،  األنظمة، الوعي بيتمهية جعل الوازع
االفتتاحيدة العدام   جلسته  يف ىإىل جملس الشور –رمحه اهلل  –وجهها امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن 

ُيرجع إليه يف سّن األنظمة اليت بني  عليها الدولدة السدعودية،   عن األساس ال ي ذد متحدثًا 3142
تعلمون أن أساس أحكامنا وُنُظِمنا ذو الشرع اإلسالمي، وأنتم يف تلك الدائرة أحرار يف وإنكم "  :قوله

سّن كل نظام ،وإقرار العمل ال ي ترونه موافقًا لحلا  البالد على شرط أن ال يكون خمالفدًا للشدريعة   
سري علدى  اإلسالمية ألن العمل ال ي خيالف الشرع لن يكون مفيدًا ألحد، الضرر كل الضرر ذو يف ال

يف النظام األساسي للحكم  ليخدم  ، وجاء الوازع السلطاين "2غري األساس ال ي جاء به نبينا حممد 
يستمد احلكدُم يف اململكدة العربيدة    ": الوازع الديين يف الكثري من مواده، من أمهها املادة السابعة منه

ماِن على ذ ا النظاِم وعلدى مجيدع   و مها احلاك. السعودية سلطَته من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
جمرد وسيلٍة ُتْعَرُف األحكام عندذا، وأهنا حمكومة بالقرآن والسنة، ، وجاء  د، فاألنظمة تع"أنظمة الدولة 

وذنا  ".يقوم امللك بسياسة األمة سياسة شرعية البقًا ألحكام اإلسالم ": يف املادة اخلامسة واخلمس ، أن
اإلدارة الرمسية لوالة األمر مستمدة من السياسة الشرعية، لتكون خادمدة   الوازع السلطاين جعل جند أن

 . للوازع الديين
 

 تنقيح مناط األنظمة

االختالف على حترير احملل املناسب لسّن األنظمة والقوان  يعود إىل االختالف يف حقيقة األنظمة 
لتساؤالت املختلفة اليت يدرسها البداحثون  والعلة اليت تعطي األنظمة قوهتا اإللزامية يف دولة الشريعة ، وا

 املسكوت عنه يقتحلر علىأو  يف املنحلوص عليهسّن األنظمة تذل : يف ذ ا اجملال وذي على سبيل املثال
ذل تسّن األنظمدة    و اإلجرائيةيقتحلر على  أو -التشريعية  –ألمور املوضوعية لذل تسّن األنظمة و    

و اتباعًا وتنفي ًا ألحكام شرعية  ابتناًء يل األمر أو الدولة أو تسن األنظمة و إنشاًء من وابتداًء  و ًاتيتسيس

                                       
 (. 15  :ص)ه، 3405سعودية للنشر والتوزيع، جده، ، الدار الاإلسالمي الدستور تدوين ،بتحلرف، أبو األعلى املودودي  
ه، جريدة أم القرى ، 3142 –ربيع األول  7 – رمحه اهلل –خطاب امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود ه، 1349االسة االفتتاحية جمللس الشورى العام   
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 .املقحلود هبا معىن واحدفذ ه التساؤالت وإن اختلف  ألفاظها،  و سابقة للنظام  
 

واتباعـًا   سن األنظمة ابتناًء  مقابلوابتداًء وإنشاًء من ويل األمر أو الدولة  ًاتأسيسسّن األنظمة 
 : حكام سابقة للنظام وتنفيذًا أل
ابتدأ   يف اإلسالم ليس إال هلل فهو   - أو ابتداًء أو إنشاًء ًاتيتسيس –باملعىن األول   سّن األنظمة  

من دالئله، وهب ا املعىن ال تشريع إال هلل وحدده   هشرعًا مبا أنزله يف قرآنه، وما أقر عليه رسوله، وما نحلب
 فهم النحلوص الشرعية وتطبيقها على ما جيد من احلوادث، وليس ، وال متلك األمة إال االجتهاد يف

 .ي حتدده ذ ه النحلوص على صعيد واحد أن يتجاوزوا اإلالار ال اللفقهاء ولو اجتمعو
بداملعىن   سّن األنظمدة  وذو  ،على أحكام الشريعة ابتناًء األنظمةسّن  سلطة السياسيةجاز للوإمنا  
ذو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة ، فه ا ذو ما تواله بعد رسول اهلل  - ًاابتناًء واتباعًا وتنفي  –الثاين 
   خلفاؤه    ومن علماء صحابته مث خلفاؤذم من فقهاء التابع  وتابعيهم من األئمدة، فهدؤالء مل

وإمنا استمدوا األحكام من نحلوص القرآن والسنة وما نحلبه الشارع من األدلدة   ةيشرعوا أحكامًا مبتدأ
وذو نفدس    ،، فه ا ذو املعين يف اإلسالمشرعيةواعتبارات وفق ضوابط من القواعد العامة، و وما قرره

   املسكوت عنه يقتحلر علىأو  يف املنحلوص عليهسّن األنظمة تذل : املعىن املقحلود يف التساؤل
أو  ًادوبأو مند  ًاه بسّن األنظمة مىت كان حمرمًا يف الشريعة أو مكروذد ءم أدافالعمل ال ي قحلد املنظِّ

ومىت كان مباحدًا   .للحكم الشرعي وموضحًا حملل احلكم يف الوقائع والنوازل ًا، ييت  النظام مؤكدًاواجب
ييت  النظام إما مؤكدًا حلكم اإلباحة وموضحًا حملل احلكم يف الوقائع والنوازل، أو ييت  النظام ُمْعِلَمًا بتغري 

قدَّرذا ويل األمر، وليعرف حمل املحلدلحة احلادثدة   حكم اإلباحة إىل حكم آخر اقتضته املحللحة كما 
أو اليت وضع النظام لدرئها أو رفعها  ةسد احلادثاؤتى، وحمل املفتواحملدثة اليت وضع النظام لالحتياط هلا ف

 . جتنبتفختفيفها 
 :األنظمة اإلجرائية سّنعلى  االقتصار مقابلوضوعية املسّن األنظمة 

اليت تعاجل أفعال العباد وتدل علدى حكدم الفعدل       - التشريعية –املوضوعية  ويقحلد باألنظمة 
اإلنساين من حيث األحكام التكليفية، وملا أن اإلمام ملزم بتسيري أعماله وفق أحكام الشدرع ، وذد ا   

                                       
، (25-31:ص)، مالطا،، ELGAمنشورات شركة ،(الوضعية)املعاصرة والنظم اإلسالمي احلكم نظام يف ةالتشريعي السلطة، (م2002)مفتاح غمق ،انظر، ضو  

م 2002نوفمرب 31ورقة علمية يف موقع احملامون احملترمون،،الوضعية األنظمة شرعية على وأثرها السيادة نظرية، صالح الحلاوي،وانظر، 
http://kambota.forumarabia.net/t3994-topicالتشريعية، وسلطتها اإلسالمية الدولةحسن صبحي أمحد ،  ،عبداللطيف وانظر، ،13:ص 
، حبث، جملة القانون اإلسالم يف الثالث السلطات، وانظر، عبدالوذاب خالف، (212:ص)مؤسسة شباب ااامعة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،

 (.565:ص)، 11واالقتحلاد، السنة 
 .322م،مرجع سابق ،3211 ، الشركة التونسية للتوزيع،اإلسالمية الشريعة مقاصدر، الطاذر بن عاشو وينظر،  



 ه3411سعود، آل سطام بن عبدالعزيز © ، "من الفجور أحدثوا  ُتْحَدُث للناس أقضية بقدر ما: " بناًء على قوله سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سنِّ األْنظَمِة 

43 
 

 تسدن  اجتهاديدة  ًايقتضي ترجيح أحكام اجتهادية على أخرى، صار لإلمام احلق يف أن يتبىن أحكامد 
  .وفقها يباشر هبا احلكم ورعاية شؤون الدولة التشريعية على األنظمة
كل ما له عالقة بالوسائل واألساليب املطلوبة لتنفي  احلكم الشدرعي   اإلجرائية األنظمةبو يقحلد  

وليس للدولة التددخل    ،وذي اإللزام واملنع من مباح مع  يعد وسيلة أو أسلوب متعلقا باحلكم الشرعي
إجرائية لألساليب والوسائل غري إقامة فروض الكفايدة املنوالدة بالدولدة     باملنع واإللزام بإصدار قوان 

 . وتنظيم املباحات املتعلقة برعاية شؤون العامة
حتدث للناس أقضية بقدر ما أحددثوا  " - يرمحه اهلل -مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وبتوظيف 
شرعي عنه باعتباره من الشدرور أو الفجدور   ختلف مقحلود احلكم ال ينظر ويل األمر إىل ؛"من الفجور

قرار حبسب القدر املناسدب   واحلادث وال ي يتطلب منه إحداث أقضية أو أنظمة أو سياسة أو إجراء أ
و ييت  ذلك يف األحكام التكليفيدة  . وكيفًا وزمنا، ملنع أو رفع ختلف مقحلود احلكم الشرعي عنه كمًا

يح وبيان حملل التخحليص أو حتقيق املناط اخلداص أو تقييدد   على سبيل أن األنظمة أداة توضوالوضعية 
املطلق أو تفحليل اجململ أو املحللحة أو االستحسان، أو لرفع اخلالف، فتكون األنظمة عالمة على األداء 

ومجيع تلك تتطلب استنباالًا للحكم حسب شرواله الديت قررذدا   . الحلحيح وخادمة للحكم الشرعي
اهتا يف ذ ا العحلر، ما حييله والة األمر للعلماء اجملتهدين من مسائل يترتدب  العلماء العاملون، ومن تطبيق

على الفتوى فيها تحلرف على الرعية مبحلا  معتربة؛ فيجوز للحاكم بل قد جيب ويتع  عليده واألمدر   
ك لك أن يسنَّ نظامًا أو ينشئ تنظيمًا أو يضع سياسة أو إجراء أو يحلدر قرارًا يدخل علدى الواجدب   

  .دوب واملكروه واحملرم ما يترتب عليه إعادة مقحلود احلكم له وعدم ختلفه عنهواملن
فر فيها ما اتكون موضوعية أو إجرائية وذو الغالب ل ا جيب أن يتو وقدأحكام، أهنا األنظمة حقيقة ل ا ف
 تكليفية صيغ  يف مواد نظاميدة وذلدك   ًايف األنظمة املوضوعية تكون أحكام وذي. فر يف احلكمايتو

لقحلور اعترى التطبيق فاحتاج إىل وازع سلطاين خيدم الوازع الدين يف موضع التكليف الد ي ورد يف  
ل ا فهي من  ؛معرفات للحكم الشرعي ومظهرات للمناط اخلاص فيهويف األنظمة اإلجرائية ذي . النظام

 حلفة عامة، تندرجو ب ، مدخالت لألحكام التكليفية دتوابع األحكام الوضعية ، و األحكام الوضعية تع
إما ُمَنفِّ مات ، يف األمور اليت تبىن عليها األحكام الشرعية، وذي األنظمة على وفق السياسة الشرعيةمجيع 
 . أو املُددَندفَّ معرفات للحكم الشرعي، وحكم االلتزام هبا ذو حكم االلتزام باحلكم املعرَّف بهأو 
 

                                       
 .40-16مرجع سابق،ص ص ،التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية، (ذد3430)مفيت والوكيل تحلرف،ب  
 .113/ 3عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،   جام: ،  الرياض ختاذ القرار باملصلحةا( م  2005ذد د   3426) آل سعود،  عبدالعزيز بن سطام   
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 األمر خالصة
ف لإلنسان إالَّ وله حكم يف الشريعة اإلسدالمية يددور بد     من املسلم به أنه ال يوجد أي تحلر

تشمل واملندوب واملباح واملكروه واحملرم؛ وعليه فإن الشريعة اإلسالمية قبل سّن األنظمة ودوهنا  الواجب 
يف أحكامها مجيع تحلرفات اإلنسان، ومن املستحيل أن يوجد تحلرف بشري ليس له حكم يف الشريعة، 

 . بتحلرفات اإلنسان ًامتعلق وال يوجد نظام ليس
فيه نظام إال كان فيه حكم شرعي هلل ابتداًء حمكوم بده  سّن ي يستحيل وجود حمل هفإنألجل ذلك 

يف إذًا و   .فشريعة اهلل حاكمة تشمل كل تحلرف وال تقبدل التجزئدة   ،ليس معه مثله وليس فوقه غريه
أهندا ال  على  مة مبختلف مسمياهتا ودرجاهتااألنظ مجيعيكون من املسلم به أن ينظر إىل  ،دولة الشريعة

ال جتوز إال ابتناًء على تلدك   –األنظمة  –وأهنا هلل ابتداًء  حمالة ستنزل يف حمال مشغولة بيتحكام شرعية
 .إال إذا كان  خادمة ومنف ة لتلك األحكام  ابتناًءال تكون   –األنظمة  – األحكام، وأهنا 

ن مجيع األنظمة وكل ما يتعلق هبا من أمور يف دولة الشدريعة،  وبناًء على ما تقدم فالباحث يرى أ
 حمكوم بهإىل أن العلة يف كوهنا مشروعة أهنا جاءت ابتناًء  على حكم هلل ابتداًء نحلل عند حتقيق مناالها 

تشمل كل تحلدرف وال  و كل شيءعلى فشريعة اهلل حاكمة  ،فوقه  مثله وليس األنظمة  ليس عليها
شرعية أحكام يف دولة الشريعة األنظمة مجيع األصل يف  :عند التحقيق خنلص إىل أن ل ا ؛ تقبل التجزئة

بأحكام  وجتديد العمل خلدمة اليت حيدثها ويل األمراملتمثل يف األقضية الوازع السلطاين قوة ب مستأنفة
باملحلدا    وتحلرفات والة األمر يف واليداهتم جميع األنظمة ف  يف األداءلوازع الديين الشريعة وتقوية ا

وازع سلطاين يتقضية أحدث  بب وضعية وتكليفية مستيتنفة ًاأحكاماملعتربة شرعًا حسب األصل أن تكون 
وازع ديين ، فالعلة يف مشروعية األنظمة وتحلدرفات الدوالة أن   وجتديد العمل بيتحكام الشريعة بخلدمة 

حبيث يؤدي يف وجودذا للتحلرف أحكام سابقة  فستئنااعلى سبيل تكون ابتناًء على حكم اهلل ابتداًء، و
 .   سّن النظام وكل ما يتعلق به إىل جتديد العمل باحلكم الشرعي

                                       
 22ص  ص، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع :الطبعة األوىل،محلر،العليا اإلسالمية املشروعية (ذد3406)على ، جريشة :عن بتحلرفوصف احلكم الشرعي   

– 42. 
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 السياسة الشرعية يف سّن األنظمة: رابعالاملبحث 

 
أن الفقده  درك ند   - رمحده اهلل  -عند استعراض لوازم مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 

عىن بتنسيق العالقات ب  األفراد واجملتمع أو ب  احلاكم واحملكدوم  اإلسالمي ليس جمرد قواعد تنظيمية ُت
 اهد إن السياسة الشرعية اليت تيت  األنظمة على وفقوما إىل ذلك من أمور كما ذو احلال يف القانون، بل 

لالحتياط للمحلا  بإالالقها واحملافظة عليها من أي نقص وتكثريذا و املفاسدد  قبل ذلك فقه تقوميي  يذ
 ى وواقٍعوَحمحلدر ُم وضوابط مت تلقيها من قواعد فق منظومةذلك يدذا بالدرء أو رفعها أو تقليلها،وبتقي
 . 3ب حبيث يسري العقل وفق النقل ، فالشريعة اإلسالمية قد انتظم  حقوقًا ال وجود هلا يف القانونجمرَّ

 

 : جلب املصاحل وسّن األنظمة
على إالالقهدا   ؤذاأن األصل  يف املحلا  االب وإبقا -باإلضافة إىل ما تقدم  - سباناحليؤخ  يف 

األصل يف األنظمة تقييد ما تدخل عليه ؛ل ا فاألنظمة تقيد املحلا  وتضيق نطاا االستفادة منها وبناًء و ،
 .على ذلك يكون إدخال األنظمة على املحلا  مناقًضا هلا واألصل عدمه

يؤدي إىل تقييد احلريات، وال يحلح تقييد يعها مجواألنظمة أحد أذم وسائل الضبط االجتماعي، ف
حريات الناس إذا تعلق  باملحلا  املعتربة شرعًا إالَّ إذا قابل ذلك حتحليل محللحة معتربة أكرب بعد امتناع 
إمكان اامع بينهما، فاألصل أن ال يرجح ب  املحلا  إال عند امتناع إمكانية اامع بينهما ،مث بعد ذلك 

من اإلفادة منها وبكفاءة وفاعلية أكرب، فاألصدل   ًاقق إدخال النظام على املحلا  مزيدكله يشترط أن حي
؛ ألن احلاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرذا أن ال يزاد يف تقييد احلريات عن القدر الالزم

 .وتالحظ عند حلول دواعيها
تقليل األنظمة  و. تطلب تقليل األنظمةي يهموالتيسري علفإن رفع احلرج عن الناس  :وبناًء على ما تقدم

والكفاءة والفاعلية املرتفعة للنظام تتطلب وضع إجراءات . يتطلب أن تكون ذات كفاءة وفاعلية مرتفعة
واإلجراءات السليمة تتطلب سّن النظام وفق ضوابط واعتبارات تكفل حتقيق . إدارية سليمة لتنفي  النظام
 .وأعلى كفاءة وفاعلية ممكنة رجاحلاملقحلود منه بيتقل قدر من 

وملا كان األصل يف محلا  الناس أن حتحلل دون سّن نظام خاص هبا، فاألفضل تركها على سعتها 

                                       
 

 .(312:ص)، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، ،هاحلق ومدى سلطان الدولة يف تقييد،  (ذد3431)الدريين، فتحي انظر،بتحلرف 



 ه3411سعود، آل سطام بن عبدالعزيز © ، "من الفجور أحدثوا  ُتْحَدُث للناس أقضية بقدر ما: " بناًء على قوله سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سنِّ األْنظَمِة 

44 
 

أن التشدريع   تكمدن يف  التقليل من القدوان   مناحلكمة ن إ" :قال املستشار عمر شريف .دون تقييد
حددود ذد ه احلاجدات    موضوع لسد حاجات الناس،وحتقيق محلداحلهم فينبغدي أن يكدون يف    

فيتي محللحة معتربة ييت  هبا الناس بطريق مشروع ؛  "واملحلا ،ويترك ما عداه لألصل العام وذو اإلباحة
 :وليس للمنظِّم أن يتدخل فيها إالَّ يف حالت  ،ذي هلم

أو  وذي أن تكون محللحة وال ميكن حتحليلها إالَّ بنظدام  :يف حالة الفراغ النظامي: احلالة األوىل
محللحة العامة اليت ذي قطدب الرحدى   لل االحتياطو .، فه ه يوضع هلا نظام لتححليلها وضبطهايمتنظ

ألحكام السياسة الشرعية، قد تقتضي من ويل األمر التدخل يف شؤون العامة يف كل ظرف يغلب علدى  
 . الظن فوات املحللحة بعدم التدخل

عدن  نطقة نائية غنية باملعادن وبعيددة  ومن األمثلة املعاصرة على ذلك االستثمار يف التعدين يف م
وسدائل النقدل   انعددام  ذو حسب التجربة أمر ممتنع، لبعد نقاط التحلدير و قتحلاديةمناالق اادوى اال

واحلدوافز   وغياب للخدمات احلكومية وخروجها عن نطاا التسهيالت النظاميةونقص يف املياه الالزمة 
املحلا  اليت انقطع السبيل إليها، وانقطاع سبيل املحلدلحة   التعدين يف تلك املنطقة من دويع. االستثمارية

مفسدة ال ترفع إال بتدخل ويل األمر بإصدار املراسيم واألوامر اليت تنشئ املرافق العامة يف املنطقة والبنية 
 وواعتماد تقنية ال حتتداج إىل امليداه   التحتية ووسائل املواصالت لنقاط االستثمار الحلناعي والتحلدير 

سّن األنظمدة  سد الفرا  باستثمارية وتعديل األنظمة لتتفق مع مجيع ذلك، وذ ا يتطلب حوافز ر إصدا
 .رفع مفسدة انقطاع محللحة استثمار املعادن يف تلك املنطقةالسياسات لوالتنظيمات و

يف  التقحلريمن  دو ترك الدولة التهيئة الالزمة للمناالق اليت يتعثر فيها االستثمار مع قدرهتا عليه، يع
ليس للدولة أن تعطل محلا  الناس دون منفعة ظاذرة من ذ ا االمتناع، ف الرعاية وال حيق هلا ذلك،

غريه من االرتفاا  مالكأن مينع : فعلى سبيل املثال انتفاء املحللحة املشروعة قرينة لقحلد اإلضرارف
قضية حممد بن  يف كما جاء يف قضاء عمر ذا ترتب على ذ ا االرتفاا نفع لكليهما، إبيترضه، 
  مسلمة
فإن صح ذلك يف  وقحلد اإلضرار ممنوع وال يشرع،  ذلك قرينة على متحض قحلد اإلضرار، كونل

                                       
 . 15،ص  معهد الدراسات اإلسالمية :محلر،القاذرةدراسة مقارنة،: نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية،  (ذد3433)عمر، شريف ينظر،  
 
 .(314:ص)ىل، ،مؤسسة الرسالة، الطبعة األو ، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، (ذد3430)الدريين، فتحي 

 ساا خليفة بن الضحاك أن :أبيه عن املازين، حيىي بن عمرو ؛ عن(11رقم  146/ 2) باب القضاء يف املرفقيف كتاب األقضية، " املواليت"القحلة رواذا مالك يف  1
 فيتىب يضرك، وال وآخرا، أوال به تشرب منفعة لك وذو متنعين مل: الضحاك له فقال حممد، فيتىب مسلمة، بن حممد أرض يف به مير أن فيتراد العريض، من له خليًجا
 وذو ينفعه، ما أخاك متنع مل: عمر فقال ال،: حممد فقال سبيله، خيلي أن فيتمره مسلمة، بن حممد اخلطاب بن عمر فدعا اخلطاب، بن عمر الضحاك فيه فكلم حممد،
 .الضحاك ففعل به، مير أن عمر فيتمره بطنك، على ولو به، ليمرن واهلل: عمر فقال واهلل، ال: حممد فقال يضرك، ال وذو وآخرا، أوال به تسقي نافع، لك

 (.3421رقم 5/251" )إرواء الغليل"، واأللباين يف (5/333" )فتح الباري"وصحح سند القحلة احلافظ ابن حجر يف 
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 هلايكون  دون أنعلى وجه سليب  هاحقالدولة   من باب أوىل إذا استعملاإلضرار بشخص واحد ف
 . وىلمن باب أ ، فيمنعوحرج بعامة الناسضرر  ى ذ ا االمتناعترتب علو، همنفعة في
من األمثلة على ترك سّن نظام احتياالًا ملحللحة إالالا التسعري،  من امتناع الرسول  يعد و

جاء : "ويف الباب عن أيب ذريرة عند أمحد وأيب داود قال: قال اإلمام الشوكايناحلريات املشروعة، 
: سول اهلل، سعر، فقاليا ر: ، مث جاء آخر فقال"بل أدعو اهلل : "ر، فقاليا رسول اهلل، سعِّ: رجل فقال

والنص النبوي امل كور يدل على أن الشريعة  . "وإسناده حسن: قال احلافظ". اهلل خيفض ويرفع"
يف جمال التجارة أن تطلق احلرية للسوا، وتدع السلع فيها للقوان  الطبيعية تؤدي فيها  رصحتاإلسالمية 

 :ديث أن التدخل يف حرية األفراداحل ايعلن هب  والرسول الكرمي  .دورذا، وفقًا للعرض والطلب
ألجل ذلك ،  مظلمة، حيب أن يلقى ربه بريئًا من تبعتها - بغري ضرورة –وجتارًا ومستهلك    منتج 
نفسه يف منع حاالب البيع يف السوا بالسعر ال ي يراه، فعاد  الفاروا عمر بن اخلطاب  حاسب
قضاء، إمنا ذو شيء أردت به اخلري ألذل البلد، فحيث إن ال ي قل  لك ليس مبعرفة مين وال :" فقال له
ن الناس مسلطون على أمواهلم أل:" يف ذلك  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية"  فبْع ، وكيف شئَ فبْع شئَ 

 . "ليس ألحد أن ييتخ ذا أو شيئًا منها بغري اليب أنفسهم إال يف املواضع اليت تلزمهم، وذ ا ليس منها
ظهر الظلم واالحتكار، وحتكدم األقويداء يف   كم من املنع إىل الوجوب مىت يتحول احلويف املقابل 

 جيب على ويّلوقد  فهنا جيوز التسعري ،الضعفاء، وسيطرة قلة من األفراد ااشع  على األسواا والسلع
" االختيدار "و" اهلدايدة " –قد جاء يف كتب احلنفية  ،ة للضعيف من القوييمحااألمر سّن نظام تسعري 

أن أرباب السلع إذا حتكموا وتعدوا عن القيمة تعديًا فاحشًا وجب على احلداكم أن ُيسدعر   : اوغريمه
وهلد ا  :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،5عليهم مبشورة أذل الرأي والبحلرية، منعًا للضرر عن عامة الناس

  .1"ناس إليهكان على الوايل األمر أن يكره الناس على بيع ما عندذم بقيمة املثل عند ضرورة ال

                                       
 215مؤسسة الرسالة، ص  :دمشقة،، الطبعة الثالثنظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي ( ذد3422)الدريين، فتحي 3
، من الريق (6/22" )سننه"، والبيهقي يف (1450)، كتاب اإلجارة، باب يف التسعري "سننه"، وأبو داود يف (1441رقم  2/111" )املسند"أخرجه أمحد يف   2

، من (421" )األوسط"ل بن جعفر، والطرباين يف ، من الريق إمساعي(2325" )شرح السنة"، والبغوي يف (6523" )مسنده"سليمان بن بالل، وأبو يعلى يف 
عن ( سليمان، وإمساعيل، وأبو أويس، وحممد بن جعفر)، من الريق حممد بن جعفر بن أيب كثري، مجيعهم (214" )التوحيد"الريق أيب أويس، وابن منده يف 

 يف والسخاوي ،(262/ 1) "احلبري التلخيص" يف حجر ابن إسناده وحسن .العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب ذريرة، به، وذ ا لفظ سليمان بن بالل
 (.1450" )صحيح أيب داود"، وصححه األلباين يف (540) "احلسنة املقاصد"

المية، ، اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسعوامل السعة واملرونة يف الشريعة اإلسالمية (م2002)يوسف القرضاوي 1
 .52-51ص ص الكوي ،

،مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد، تيمية بن أمحد اإلسالم شيخجمموع فتاوى ( ذد3425)أمحد بن عبد احلليم ( شيخ اإلسالم)ابن تيمية  
 22-23ص ص / 22،املدينة املنورة،جممع امللك فهد لطباعة املحلحف الشريف ، اململكة العربية السعودية

 .321 /1: ج ،، وانظر، اهلداية وشروحها63نفس املرجع ص (م2002)، يوسف القرضاوي انظر 5
 .15: ص/21ابن تيمية، نفس املرجع  1
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بد أن يتددخل   فال: يف حالة أن جلب املصلحة يفضي إىل مفسدة مساوية أو أكرب: احلالة الثانية
النظام ويوقف العمل هب ه املحللحة إذا أفض  غالبًا إىل مفسدة مساوية أو أكرب ال ألهنا محللحة، وإمندا  

 .لرفع  املفسدة املترتبة على جلبها
عمر بن عبدالعزيز املسؤول  يف احلكومة من األعمال التجارية يف ومن األمثلة على ذلك منع  

ونرى :" قوله هإىل عمال –رمحه اهلل  –نطاا سلطاهنم، جاء يف كتاب اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 
فيها عن  وإن  ًاأن ال يتَّجر إمام يف سلطانه ال ي ذو عليه فإن األمري مىت يتَّجر يستيتثر ويحليب أمور

جعل لتجارة املسؤول  يف احلكومة قد عمر بن عبدالعزيز وب لك يكون  . "لى أن ال يفعلحرص ع
ال يتَّجر إمام :"ومىت ال حيق له ذلك، والضابط ذو قوله  يعرف به مىت حيق له العمل يف التجارة  ًاضابط
يف تطبيق  ، وما ذاك إال أن املوظف احلكومي يف سلطانه مظنة أن حياىب"سلطانه ال ي ذو عليه يف 

 ًامسموح املمنوع ليحلري جتهد له يف خمرج نظامي األعمال، فلو خالف األنظمة  فسيريتسي األنظمة أو 
يف غري  مفهوم املخالفة أن جتارة األمري أو املوظف احلكومي و، وقس على ذلك، وإن بغري اللب منه

يف تطبيق األنظمة أو تسري  سلطانه مشروعة غري ممنوعة، فهو واحلال ك لك كغريه من الناس ال حياىب
  .األعمال 

، أهنا من "ال يتَّجر إمام يف سلطانه ال ي ذو عليه"سياسة  احلاضر أنالعحلر باملقارنة مع ويالحظ 
وأوسع على الناس من النظام املطبق اليوم، فاألنظمة السعودية متنع املوظف احلكومي من  جهة أيسر 

إىل حدوث  ىل يف سلطانه والعامل يف غري سلطانه، األمر ال ي أدمتييز ب  العام دون العمل يف التجارة 
والتدليس بتسجيل ملكية الكثري من األعمال التجارية بغري  خلل أدى إىل الغش مفاسد مساوية أو تزيد و
شغله عن ومن الوق  وااهد  ًامزيد هاحلكومة وكلف عمل التجاري ملوظف اسم أصحاهبا، مما أربك ال

فيه وفق سياسة عمر بن عبدالعزيز لتوسع    وظيفته، باإلضافة إىل أن ذ ا األمر لو توسع األداء اايد يف
األداء و تقليل الفساد، ومن ااهة  مداخيل موظفي احلكومة يف غري خمالفة وألدى ذلك إىل حتس  

ي احلكومة االتحلاالت ميكن ملوظف األخرى ال تكفي ذ ه السياسة يف ذ ا العحلر فبسبب التقدم التقين يف 
يتطلب إحداث سياسة  التنسيق فيما بينهم لتبادل املنافع خارج دائرة سلطان كل منهم األمر ال ي 

 ة لنفع بعضهم بعضاحلكوم يموظفسلطان يف تبادل  كتشاف التنسيق غري املشروعاوجديدة لتحديد 
 تفضي أو أنهلا النظام املحلا  اليت حيتاط تفوي  ملنع تراقب وتضبط، وييت  مجيع ذلك  ميكن أن وكيف 

                                       
 .11-11مرجع سابق،ص  ابن عبداحلكم،  
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  .    إىل مفاسد مساوية أو أكرب
وعند تدبر األمر يف احلالت  جند أن األنظمة مل تدخل على املحلا  نفسها، وإمندا دخلد  علدى    

وذ ا يعين أن  .إىل مفسدة املؤديالت رع باملحللحة : الثانية .هاو تعطيل تفوي  املحلا : األوىل :مفسدت 
أن األنظمدة  النداس  ، وأن ما يعتقده بعض ًاالدخول على املحلا  ال يزال مطرد األصل يف األنظمة عدم

 .هما معًاتيذات  املفسدت  أو كل ىحدإتدخل إلنشاء املحلا  ابتداًء ذو يف احلقيقة يعود إىل رفع 
 

 

 :درء املفاسد وسّن األنظمة
،وذ ا يتفق مع أن األصدل   األصل يف املفاسد الدرء واألصل يف األنظمة أهنا تقييد ما تدخل عليه

تقييد املفاسد؛ ل ا فدرء املفاسد وسّن األنظمة متكامالن ،فيكون األصل يف سّن األنظمة أن تكون لدرء 
 . املفاسد

 (األمثلة االفتراضدية من )، طرق درء املفاسد باستخدام النظام خمتلفة من حيث السعة والضيق
 :على ذلك اآل 

 واب كلها محلا ، وال يؤول أي منها إىل مفسدة، فداملفروض أن  إذا افترضنا أن لدينا عشرة أب
تترك بال تنظيم، فالناس يتركون يدخلون وخيرجون من أي باب يريدون، لكن إذا كان مدن  

 :عندذا ميكن اتباع عدة الرا لدرء املفسدة وذي. ب  ذ ه األبواب العشرة باب مفسدة
 املفسدة مرجوحة يف كل األحوال فال تسدد،  واعتبار أن  :فتح مجيع األبواب: الطريقة األوىل

 .ويف ذلك إفساد للناس
 درء املفسدة بسد األبواب كلها، لكن يرتب علدى   تحققي :سد مجيع األبواب: الطريقة الثانية

 .ذ ا تضييق بلغ  تكلفته سد تسعة أبواب يف كل منها محلا  مشروعة
 نظِّم ويقول أعرف أربعة أبواب ملحلا  تتمثل يف أن ييت  امل :سد بعض األبواب: الطريقة الثالثة

يسهل عليَّ مراقبتها فيتفتحها، أما األبواب األخرى أو اليت يحلعب عليَّ مراقبتها من األفضدل  
على الناس ،وغري مدربر،   ِقسّدذا، ويف ذلك سّد لبعض أبواب املحلا ، ويعد ذ ا من التضيي

 .تبقية، ويف كل منها محلا  مشروعةبواب املاألوحسب املثال بلغ مقدار التضييق سدَّ اخلمسة 
 ويف ذلك تقدير الستحداث األقضية بقدر استحداث  :سد باب املفسدة فقط : الطريقة الرابعة

املفاسد، فال يسّد سوى باب املفسدة فقط ،وذو الريق االعتدال ؛ ل ا فه ه الطريقدة ذدي   
 .ع احلنيفيف سّن األنظمة واألكثر موافقة للشر ةالُعَمري قاعدةللاملوافقة 
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 : وذي كما يلي هاومقدار هاوبتوقيتثالث سياسات متعلقة مبحل سّن األنظمة ويؤخ  مما تقدم 

: د إحداث األنظمة بإحداث املفاسديوهي سياسة تقي :السياسة املتعلقة مبحل النظام  . 
األصل عدم سّن األنظمة يف املحلا ، فال تدخل األنظمة علدى املحلدلحة إال لرفدع    

محللحة، وإمنا ألجل تعلقها مبفسدة، فاألنظمة ال تددخل يف  هنا أألجل مفسدة، وليس 
ل ا فاألصل مطرد يف أن املحلا  ليس   ؛ هاأو رفع املحلا  إال لدرء املفسدة املتعلقة هبا

حماًل  مناسبًا لسّن األنظمة، فال يحلح أن تقيد املحلدا  باألنظمدة دون ضدرورة أو    
وجعلها  من ثالث جهاتاملعاين مجيع تلك  إىلالطاذر بن عاشور  أشارو قد  .حاجة

 على املفاسدد  دخول التشريع أن القحلد األول ذو، من جهة يف املقام األول للتشريع 
يف التشريع تيت  بالقحلد الثاين  عليهم ةدد الناس والشيقيتأن ، ومن جهة بقحلد تغريذا

لتخفيف عن لالتشريع ييت  على خالف األصل ملحللحة راجحة، ومن جهة أن التابع و
تغديري  : األول: والتحقيق أن للتشدريع مقدام   :" فقال ،همرفع احلرج عن الناس و

ُه َوِلديُّ  اللَّ ﴿ األحوال الفاسدة وإعالن فسادذا وذ ا ذو املقام املشار إليه بقوله 
َوالَِّ يَن كمفمدُروا أمْوِلَيداُؤُذُم الطَّداُغوُت     الظُُّلَماِت ِإلمى النُّوِر ِمَنالَِّ يَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم 

 ﴾ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِإلمى الظُُّلَماِت ُأولمِئَك أمْصَحاُب النَّداِر ُذدْم ِفيَهدا َخاِلدُدونم     
ْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبلم السَّلماِم َوُيْخدِرُجُهْم  َي ﴿ وبقوله  (251:البقرة)

، والتغديري  ( 36:املائدة) ﴾ِمَن الظُُّلَماِت ِإلمى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإلمى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 
شدة على الناس رعيًا لحلالحهم، وقدد يكدون إىل ختفيدف إبطدااًل      يكون إىلقد 

    . "لغلوذم

ربط توقيت إحداث األنظمـة  توهي سياسة : السياسة املتعلقة بتوقي  سّن األنظمة . 
األصل بيان احلكم عند أول احلاجة إليه ،ويقاس على ذلك  :بتوقيت حدوث املفاسد

إحداث األقضية يكون عند أول احلاجة إليها، وك لك األنظمة تسّن عند أول احلاجة 
حبدوث الفجور أو مبقدماته ،فعندذا فقط تسّن األنظمدة   إليها، وأول احلاجة تعرف

وذلك احتياالًا لسعة الشريعة ورفًعا للحرج على الناس ،فال يزاد  هاورفعلدرء املفاسد 
احلريات املشروعة للناس عن الوق  الالزم ل لك، فاألصل املباحات أو يف وق  تقييد 
 .ملشروعة قدر اإلمكانالزمين للحريات ااملوضوعي للمباحات وتوسيع النطاا 

                                       
 302 سابق،ص ،مرجعاإلسالمية الشريعة مقاصد( م3211)عاشور بن الطاذر  

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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سياسة االقتصار يف مقدار األنظمـة   وهي :السياسة املتعلقة مبقدار األنظمة اليت تسّن . 
تقييدد  : احلادثـة  هاأو ختفيف هاأو رفعاحملدثة على احلد األدىن الصاحل لدرء املفاسد 

استحداث األقضية على قدر حدوث الفجور يضبط مقدار األقضية ويقداس عليهدا   
قدار املفاسد احلادثة، فال يزاد عن املقدار الكايف لدرء ورفع املفسدة الديت  األنظمة مب

 .سّن النظام ألجلها

 

يتعلق بكفاءة األنظمة ،وذو تدبري األمور  إدارٌي قق مقحلٌدحتكون قد ي املقولة هذ مقتضى ومبراعاة 
ذ ا احلد  يعدالناس؛ وعلى  يسريبيتقل قدر من األنظمة ،األمر ال ي يكفل أعلى قدر من احلريات، و الت

األمثل لكمية األنظمة ، أي ليس باحلد األدىن ال ي يقع دونه فرا  نظامي وليس باحلد األعلى ال ي يقع 
 .فوقه تضييق على الناس

 
يف شـرعية  المن مقاصد السياسـة  هو أن اإلصالح بأقل قدر من األنظمة  :تقدم بيانه ذو وحمحللة ما

والوقائع جند أن نسبة األنظمة للحريات املشروعة ذي نسبة الكبري القوي باستقراء الواقع ف، سّن األنظمة
أن : قياسدًا علدى قاعددة   والضعيف أن ال يضعَّف  األصل يف القوي أن ال يقوَّىوللضعيف الحلغري؛ 

قياسًا علدى   و .ا، مبعىن أن األنظمة أمر كبري يف أصله فال نزيد يف تكبريذ"املدُدكمدبَّدَر ال ٌيكمبَّددَر"
مبعىن أن حريات الناس يف ذ ا الزمن ضاق  وصغرت فدال  "  املدُدحَلغَّدر ال ُيدحَلغَّدر "أن : قاعدة

نزيد من صغارذا وال نبالغ يف تضييقها وتقييدذا باألنظمة الكثرية، وذاتان القاعدتان لغويتدان اسدتفاد   
املدُدكمدبَّددَر ال   ، غويتللا  قاعدت ال ذاتمقتضى  و يف استنباط األحكام وأجرياذامنهما الفقهاء 

ذدو   ، و تقدير األمر بقدره املناسبمعىن  حقيقًة ومع ، يدور ردال ُيدحَلغَّ رداملدُدحَلغَّ و ٌيكمبَّددَر
 ."بقدر ما : "  -محه اهلل ر –املعىن املقحلود بقول اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 

 

                                       
مل ال تشتغل بالفقه مع ذ ا اخلاالر ، : تعاىل قال للكسائي وكان ابن خالته  - رمحه اهلل -حكي أن حممدا : "در ال ُيدحَلغَّدرمنها على سبيل املثال يف  املدُدحَلغَّ  

: ل   فقا. تعاىل إين ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فخرج جوابه من النحو  - رمحه اهلل -من أحكم علما ف لك يهديه إىل سائر العلوم ، فقال حممد : فقال 
من :   فقال . من أي باب من النحو خرج  ذ ا ااواب : فقال . ال سهو عليه :   فقال . ما تقول فيمن سها يف سجود السهو ففكر ساعة : ذات ، فقال 

ظ يف أميان القسامة وال دية العمد ومن مث ال يشرع التغلي:" ومنها يف املدُدكمدبَّدَر ال ٌيكمبَّددَر " . باب أن املدُدحَلغَّدر ال ُيدحَلغَّدر فتعجب من فطنته
نا لو ضعفناه وشبهه وال اخلطيت إذا غلظ  بسبب فال يزداد التغليظ بسبب آخر يف األصح وإذا أخ ت اازية باسم زكاة وضعف  ال يضعف ااربان يف األصح أل

املبسوط، دار املعرفة، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، ، ينظر، "لكان ضعف الضعف والزيادة على الضعف ال جتوز 
،الطبعة الثانية،مكة األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية(ذد3431)السيوالي،عبد الرمحن بن أيب بكر وينظر،(.224:،ص3:ج)ه،بريوت،3402
 .241مكتبة نزار الباز،مركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار الباز،ص :املكرمة
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على إالالا احلريدات املشدروعة يف    –اهلل  رمحه –يز اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزوقد حرص 

ومنها على سبيل املثال ال احلحلر حرية الفكر من حيث الرأي والتعبري فقد أتاح لكل مدتظلم أن   ،عهده
للكلمة حريتها، وترك للناس حرية أن يقول كلٌّ ما يريد وقد عرب عدن ذد ا   وأاللق يشكو من ظلمه 

 .  إذ مل خيالف الشرع"اليوم ينطق كل من كان ال ينطق " : ق بقولهالقاسم بن حممد بن أيب بكر الحلدي
للناس حرية التنقل وفتح باب  –اهلل  هرمح –عمر بن عبدالعزيز  أاللقويف جمال احلرية الشخحلية، 

لقتال العدو فله أسوة املهداجرين   ومن سافردار ذجرته من انتقل من البادية للحاضرة واهلجرة ملن يريد 
  . هلل عليهمفيما أفاء ا

 اأن يبتغدو للنداس   –اهلل  هرمح –عمر بن عبدالعزيز ويف جمال حرية التجارة و الكسب ، أاللق 
بيتمواهلم يف الرب والبحر ال مينعون وال حيبسون، فيتذن أن يتجر فيه من يشاء، ورأى أن ال حيال ب  أحدد  

عمر بن عبدالعزيز ، وكان هما من فضلمن الناس وب  الرب والبحر فاهلل سخرمها مجيعًا لعباده يبتغون فيه
  . يتعجب كيف حيال ب  عباد اهلل وب  معايشهم   –اهلل  هرمح –

ولقد أمثرت ذ ه السياسة يف رد احلقوا و رفع احلرج عن الناس والتيسري عليهم فتوفرت لدديهم  
 تلفقر وازدذدر ضمحل ااحوافز العمل واإلنتاج، وزال  العوائق اليت حتول دون ذلك، فارتفع الدخل و

 .الدولةوالميتن  فازدذر االقتحلاد واستقر اجملتمع التجارة واتسع  الطبقة املتوسطة الدخل 
يف     -رمحده اهلل   -  العزيز اخلليفة العادل عمر بن عبد اتإصالح جلُّ،ووقد كان  السمة الغالبة 

إلغاء كل وذلك ب ،إلمكانتقليل وختفيف األنظمة والتنظيمات والسياسات واإلجراءات والقرارات قدر ا
فيتلغى مجيع األنظمدة   .أو حرج على الناس ةمشقخمالفة شرعية أو  اإذا ترتب عليه احلكومية اتتحلرفال

تؤخ  هبا األموال  وألغى مجيع األنظمة والسياسات اليت، والسياسات اليت تقيد ومتنع من التجارة والتنقل
إن اهلل جدلَّ  :" - يرمحه اهلل -فقال  ،بغري حق أو حاجة أو كان  تؤخ  منهم ةمن الرعية دون ضرور

، وكان معياره يف اإلنفاا املنفعدة املتحققدة    "داعيًا إىل اإلسالم ومل يبعثه جابيا   ًاثناؤه بعث حممد
ووسع  ،  "إين أكره أن أخرج من أموال املسلم  ماال ينتفعون به:"   -رمحه اهلل  - فقال  ألفراد الناس،

دون إخالل يف قدرة الوالة وعمال الدولدة  برد املظامل امالهتم مع الوالة و عمال الدولة على الناس يف تع
الدواوين فانظر إىل كل جدور   استربئأن :" ، فكتب إىل وايل املدينة أيب بكر بالقيام مبهامهم املنوالة هبم

                                       
 .62:ص مرجع سابق(دذ3421)،و الحلاليب،  5/144 مرجع سابقابن سعد، الطبقات،  
 .12 ، ص،مرجع سابق،، وسرية عمر بن عبدالعزيز البن احلكم61،صسابق الحلاليب، مرجع  
 .21-24:صص ، وابن احلكم، نفس املرجع،64-61صص  الحلاليب، نفس املرجع  
 .5/211مرجع سابق، الطبقات، ابن سعد ،،313صمرجع سابق يوسف، اخلراج، وأب  
 .3/12،بوالا احلكومية مطبعة:، الطبعة األوىل،محلرحياة احليوان الكربى(م3220ذد د 3215)الدمريي،كمال الدين  
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فادفعده إىل   امداتو أذل تلك املظلمة قدد   جاره من قبلي من حق مسلم أو معاذد فرده عليه فإن كان
و جعدل   ، وجعل رد املظامل و توزيع املنح والعطاءات على احملتاج  الشغل الشاغل للدوالة   "ورثتهم

فكتب لوايل اليمن وقد كان يكثدر الكتابدة إىل عمدر بدن      ةاملركزي عدمالسرعة ومقياس األداء فيها 
أكتب إليك آمدرك أن   فإين:" عبدالعزيز يف رد املظامل وكيتنه خياف من حتمل املسؤولية، فيترسل له عمر

فدانظر أن تدرد علدى    .. وبينك  ترد على املسلم  مظاملهم فتراجعين وال تعرف بعد املسافة ما بيين
فيه للتيسدري علدى    ، أراد اخلليفة العادل أن يكون رد املظامل المركزية "املسلم  مظاملهم وال تراجعين

وكان حياسب الدوالة علدى   ، ذلكوليته كاملة يف وأن يتحمل كل وال مسئ الناس وتسريع رد املظامل،
مظلمة لكدي ال ينشدغل    دون هإااء الناس للسفر للخليفة لرد مظاملهم، كما حياسب الواقف  على باب

سبق كثرة الواقف  على بابه من خمتلدف  فيما  نكان معه مبا ليس فيه نفع للعامة، فقد واخلليفة والعامل
يا أيها الناس احلقوا ببالدكم فدإين أنسداكم   :" ، فخطبهم يومًا فقالاألمحلار يسيتلون رد مظاملهم هلم

أي يدخل علدى اخلليفدة    –أال فمن ظلمه إمامه مظلمة؛ فال إذن له عليَّ  ..عندي وأذكركم ببالدكم 
بعد أن أعلن براءته من ظلم الدوالة وإعدالن    تدبريال ييت  ذ او ، "، ومن ال فال أرينَّه -استئ ان  دون

أما بعد فدإين  : "كتب عمر بن عبد العزيز إىل أذل املوسمحاجب،  دون استقبال كل مظلمة سياسته يف
أشهد اهلل وأبرأ إليه يف الشهر احلرام والبلد احلرام ويوم احلج األكرب أين بريء من ظلم مدن ظلمكدم،   

، أو أمرًا وعدوان من اعتدى عليكم، أن أكون أمرت ب لك أو رضيته أو تعمدته، إال أن يكون ومهًا مين
 .خفي علي مل أتعمده، وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا عين مغفورًا يل إذا علم مين احلرص واالجتدهاد 

أال وإنه ال إذن على مظلوم دوين، وأنا معول كل مظلوم، أال وأي عامل من عمايل رغب عن احلق ومل 
كما  ،" ذميماجع احلق وذو يعمل بالكتاب والسنة فال الاعة له عليكم، وقد صريت أمره إليكم حىت ير

ملواالنيها ومالية مبا تقدمة الدولة من خدمات اقتحلادية  احتاط لرعاية محلا  الفقراء مبنع استئثار األغنياء
ومل يكتف ب لك بدل  ". أال وإنه ال دولة ب  أغنيائكم وال أثرة على فقرائكم يف شيء من فيئكم:" فقال

لكل مدن تكلدف   ختحليص مكافئة  باإلضافة إىلالسفر  تكاليفالدولة عن املواالن حتمل على حرص 
يف أمر يحللح اهلل به خاصدًا أو   َدَرَو ٍدأال وأميا واِر:" ، فقالورفع املظامل يف سبيل إحياء احلقواوسعى 

عامًا من ذ ا الدين فله ب  مائة دينار إىل ثالمثائة دينار على قدر ما نوى مدن احلسدنة وجتشدم مدن     
 ءببندا  ه، ذ ا باإلضافة إىل أمره عمال "حييي اهلل به حقًا ملن وراءه ًاسفر يتعاظممل  امرأرحم اهلل 0املشقة

                                       
 .5/252،،نفس املرجع الطبقات ابن سعد،   
 (.243:ص)، عبدالعزيز بن عمر واملصلحني احلكام قدوة، البورنو، حممد صدقي، (21:ص)، و ابن ااوزي،(.113:،ص5:ج)الطبقات،  
مرجع )، ونظر، البورنو، حممد صدقي، قدوة احلكام واملحللح  عمر بن عبدالعزيز، (230:ص)، و ابن ااوزي،(.16:مرجع سابق،ص)ابن عبداحلكم،   

 (.242:سابق،ص
 (.221-222:،ص5:ج)وت، ه،  بري3402، ،دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، حلية األولياء وطبقات األصفياءنعيم أمحد بن عبداهلل،  واألصفهاين، أب  
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مقابل مع تعهد دواهبم،  دوناستراحات على الرا السفر فمن مر هبم من الرعية فلهم ضيافة يوم وليلة 
   0 ل به إىل بلدهحلومن كان به علة فضيافة يومي  وليلت ، ومن كان منقطعًا فيقوَّى مبا ي

؛ جاء يف رده على عاملده يف  ة وعدم جتاوزذا إىل غريذادإصالح الناس بالسنَّو كان ييتمر عمَّاله ب 
خ  الناس بالبيندة  :" وقد كثرت فيها السرقات، ، قال عمريستيتذنه بضرب الناس على التهمة املوصل 

له يف املوصل قدال  ، و يف رده على عام  "، فإن مل يحللحهم احلق، فال صالح هلموما جرت عليه السنة
لقد كان  سياسة عمر بدن  ،  "فلعمري أن يلقوا اهلل خبيانتهم أحب إيل من أن ألقى اهلل بدمائهم:" عمر

عبدالعزيز واضحة وذي السري مع السنَّة فمن مل تحللحه السنَّة لن تحللحه البدعة ومن مل يحللحه احلق لن 
  .يحللحه الظلم

ىل مدح من يستحق املدح بعد إلغاء سياسة ذم اخلحلدوم  سياسة الدولة اإلعالمية حتول  إ كوك ل 
 .ومن تعاديهم الدولة

كاند     -رمحده اهلل   - عمر بن عبدالعزيز اخلليفة العادل إصالحات  وفيما تقدم يالحظ أن جلَّ
بقحلد  ؛إالالا املحلا  وإلغاء كل تقييد زاد عن احلد املقابل ملا ذو حادث من فجور أو شرور وخمالفات

نًا، جاء يف جوابه لواليه اأحي عن الناس والتيسري عليهم، وكان عمر يحلرح بقحلده يف أقضيته رفع احلرج
،  "  الناس وال تشق عليهم فإين ال أحدب ذلدك  إذا أتاك ذ ا فال تعنِّ:" على ديوان دمشق، قال عمر

ات السياسد التنظيمدات و األمر ال ي ترتب عليه الرح وإلغاء وإيقاف العمل بالكثري مدن األنظمدة و  
 .واإلجراءات والقرارات السابقة لعهده امليمون

      

 نطاق سّن األنظمةحمددات 
 

حتددث  : " -اهلل  رمحه –مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز رئيسة وردت يف  تحمددا ةثالث
ن أ: اوثانيهد ، أن االستحداث ييت  مقابل احلادثات: ا، أوالذ"للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

   .وفيما يلي شرح هل ه احملددات. أن األقضية تيت  على قدر الفجور: األقضية تيت  مقابل الفجور، وثالثها

                                       
 (412:،ص1:ج)تاريخ الطربي،  
 .211مطبعة الفجالة ااديدة مبحلر، ،ص:الطبعة الرابعة،محلر،اخللفاء تاريخالسيوالي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر،   
 .5/215 ،مرجع سابق،احللية  
 .322بق،، مرجع ساعبدالعزيز بن عمر واملصلحني احلكام قدوةالبورنو، حممد صدقي،   
 .5/110مرجع سابق،البقات ابن سعد،  
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 :ثوحدمقابل ُتحدث 
وال جيوز أن يترك الفجدور بعدد ظهدور     ،له األقضية حتدثالفجور ألجل أن  ُيحدثال جيوز أن 

إحدداث  ب  التفريق ال بد من ذلك ف ألجل ؛أقضية وأنظمة اثإلحدمقدماته حيت ينتشر فيتخ  ذريعة 
الفجدور،   اثإلحد اقريب فمنه ما يكون منااًل، سبب األقضية واألنظمة إحداثاألقضية واألنظمة وب  

بعض عن كيفية معرفة توبة الزانية مبغازلتها والتعرض هلا، فإن تبسط  والن ، دل ذلك الما قرره مثل 
؛ إذ ال  هاوصددق  وقاوم ، دل ذلك على صحة توبتها على ضعف توبتها أو انعدامها، وإن ذي منع 

: قال الشيخ عبد الرمحن السعدي عن معرفة توبدة الزانيدة     حاجة لتعريض مسلمة للفتنة اختيارًا هلا،
توبة الزانية بيتن تراود فتمتنع ، أنكره املوفق وغريه ، وحيدق هلدم    –رمحهم اهلل  –تفسري األصحاب "

م املنكرات ولو كان الغرض منها التجربة واالمتحان وذي داخلة يف قولده  إنكاره فإن املراودة من أعظ
فإن املراودة أقرب الوسدائل   (12: اإلسدراء  ) ﴾ ﴿ َوالم َتْقَرُبوْا الزَِّنى ِإنَُّه كمانم فماِحَشًة َوَساء َسِبياًل: تعاىل 

إن راودذا تقي خشي عليه لوقوع املخترب واملختربة يف الفاحشة فإن راودذا فاجر وقع الفجور أو كاد و
وليسد   ،وعليها من وقوع املنكر ، فإن أحس  أن تلك املراودة ألجل االختبار مل حيحلل هبا املقحلود 

و حيحلل املقحلود به مدن   خيتربهذ ه املسيتلة نظري من أراد معاملة شخص أو صداقته وذو جيهل حاله أن 
وال يقداس   ،  " ة الشرع فهي مضرة حمضد وذ ه املسيتلة على قوهلم ليس هلا نظري يف ،غري ححلول فتنة

يف  ااختبار الزلل على اختبار الفطنة، فقد جاء اختبار فطنة اليتامى حبيل التجار وح قهم لكي ال خيددعو 
ْم أمْمَوالمُهْم َولمدا  ﴿ َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإذما َبلمُغوا النِّكماَح فمِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فماْدفمُعوا ِإلمْيِه:قول اهلل 

ِبداْلَمْعُروِف فمدِإذما   َتيْتُكُلوَذا ِإْسَراًفا َوِبَداًرا أمْن َيْكَبُروا َوَمْن كمانم غمِنيًّا فمْلَيْسَتْعِفْف َوَمْن كمانم فمِقرًيا فمْلَييْتُكْل 
وذو اختبار للفطندة، والفطندة    (4:النساء) ا ﴾َدفمْعُتْم ِإلمْيِهْم أمْمَوالمُهْم فميتمْشِهُدوا َعلمْيِهْم َوكمفمى ِباللَِّه َحِسيًب

أن يفنت التائبة  كقد يوشال ي ال يقاس عليه اختبار الزلل ف وتعريض اليتامى للمحللحة واجب، محللحة
وذد ا   وال تيت  مبثله الشريعة،،، فالزلل مفسدة وتعريض التائب  ملفسدة العودة عن التوبة حيرم من الزنا
مقولة اخلليفة العادل عمر ذو مما تقتضيه اللغة يف أسباب الشرور مقدمات و  ال ي مينع من إحداثاملعىن 

 ."حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: " -اهلل  هرمح –بن عبدالعزيز 
 و املخالفاتث الفجور واملخالفات يف كون الفجور واألقضية واألنظمة عن حد إحداثوخيتلف 

ما ابتدعه أذُل األذواِء من األشياِء : وحمدثاُت األموِر : " قال الزبيديُّ  مبا ينقض وخيالف القدمي،تيت  
 –، مجُع ُمحَدثٍة  (2)إيَّاكم وحمدثاِت األموِر: " ويف احلديِث اليت كانم السلُف الحلَّاُ  على غرِيذا ، 
                                       

: ص)، مركز صا  بن صا  الثقايف، عنيزة، ،  السعدية الفتاوى: السعدي ناصر بن عبدالرمحن الشيخ ملؤلفات الكاملة اجملموعة، (ذد3433)عبدالرمحن بن ناصر السعدي،  
154-155  .) 

، (2616)، كتاب العلم، باب ماجاء يف األخ  بالسنة رقم "جامعه"، والترم ي يف (4601)السنة رقم  ، كتاب السنة، باب لزوم"سننه"أخرجه أبو داود يف (  2)
 .«ذ ا حديث حسن صحيح»: قال الترم ي(. 42)، وابن ماجة يف املقدمة، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين رقم (321، 4/326)وأخرجه أمحد يف املسند 
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 .(3)"ذو ما مل يكن معروفًا يف كتاٍب وال سنٍَّة وال إمجاٍع :  -بالفتح 

إمنا تيت  لتجديد العمل مبا ُيحْلِلح النداس   اإلمام أقضية وأنظمة وتنظيمات وسياسات اثإحدبينما 
. ...وأحددثم الشديَء واسدتحدثمه    :" قال الزخمشري  أو سّنة، وذي كما ًاوليس فيه ما خيالف كتاب

 . (2)" واستحدثم األمرُي قريًة وقناًة
فدات يف كدون الفجدور    األقضية واألنظمة عن إحداث الفجدور واملخال  اثإحدو خيتلف 

أو جهد منه فهي بالنسبة لإلمدام   علم أو فعل من اإلمام دونواملخالفات األصل فيها أن الناس حيدثوهنا 
األصل أن فعدل  واإلمام عمل فيدل على  األقضية واألنظمة  -إحداث  أما  .علمه أو قحلده دونحتحلل 

بد ل الوسدع   ومن فجدور وفسداد،    ورفع ما حدث ءاإلمام يف سّن األقضية واألنظمة أن ييت  لدر
الفجور سواء مباشدرة أو   حيدث األمور قبل وقوع الفساد ودرئها، فال يحلح من اإلمام أن فواستشرا
كردود أفعال لفجور وخمالفات ترك  ترك األنظمة واألقضية حتدث أسبابه ومقدماته أو أن ت ثباستحدا

 .عمدًا لتتبع بيتقضية وأنظمة تسّن
 

 :وشرور وخمالفات فجور مقابلوأنظمة أقضية 
األقضية احملدثة تتنوع بتنوع الفجور احلادث ويقاس على ذلك القول بيتن األنظمة احملدثة تتندوع   

 . اليت تسّن منط األنظمة حيدد هبتنوع املخالفات احلادثة وذ ا بدور

حلادثدة  الفجور واملخالفدات ا بحلور خمتلفة باختالف  يف اجملتمع احملدثةاألقضية واألنظمة طبق تو
مقحلود النظام والبيعة النظر إىل املخالف للنظام، ومن أشهرذا عند علماء اجتماع القدانون  وباختالف 

 .التوفيقي، والعالجي وأالعقايب، و التعويضي، و اإلرضائي : أربعة أمناط ذي

                                       
 . 5/232(مرجع سابق)تاج العروس(  3)
 . 335 (سابقمرجع )البالغة أساس(  2)
ندوع التضدامن يف   من جهدة   منط الفجور واملخالفات احلادثة واليت توجه البيعة األقضية واألنظمة احملدثة، تتحدد جزئيًا حبسب مرحلة التطور اليت مير هبا اجملتمعو  

فيه؛ األول جمتمع التضامن اآليل املبين على التشابه والتماثل يف  ةاحلادثرور واملخالفات لشحمدثة وفق البيعة اوأنظمة لكل نوع أقضية  و، ذل ذو آيل أو عضوي  اجملتمع
ظدائف املتخحلحلدة املتسداندة    الوظائف املتكافئة وعدم التخحلص، والثاين جمتمع التضامن العضوي املتحكم يف اجملتمعات املتطورة واملبين على التباين والتفاوت يف الو

ندوع الثداين ،   ان النوعان من التضامن يف عالقة زمنية تعاقبية، مبعىن أن النوع األول يسبق النوع الثاين، وما يلبث حىت يتغري ويتطور دائمًا إىل الوإذ يقع ذ  .واملتكافلة
ففدي  : وعلى البيعة العقوبات فيده داللة على البيعة األقضية واألنظمة احملدثة يف اجملتمع  اوأن السمات امل كورة لكل نوع من أنواع التضامن تعد مؤشرات دقيقة وذ

للخارج  عليها، فإهنا يف جمتمعات النوع الثاين تكون إصالحية، تنظر إىل اخلارج  عدن   تع يبيًةجمتمعات النوع األول يف الوق  ال ي تكون األنظمة رادعة وزاجرة و
 ، انظدر، إلبادة أو اإلعدام، كما ذدو احلدال يف الندوع األول مدن اجملتمعدات     النظام كيتهنم مرضى حباجة إىل العالج وليس كجناة متخلف  ِجِبلِّيًا، ومستحق  ل

Baumgartner M.P. (Editor), (1999), the Social Organization of Law, 2nd. Edition ,USA: California: Academic Press (A division of 
Harcourt & Brace Company ) P . 5-32 ،،جملة العلوم الشرعية، جامعة اإلمام للتقاضي االجتماعي النظام، (ذد3413)ز بن سطامعبدالعزي. آل سعود وانظر ،

 (.202:ص)ه،3413حممد بن سعود اإلسالمية،العدد السابع عشر، شوال 
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األوىل،  أهنا تعدي على القانون واجملتمِع يف الدرجة على ينظر للفجور وخمالفة النظام احلادثة فعندما
يتهنا جتريح ملشاعر وحقوا العامدة، وأهندا   كتحلوَّر ومن مثَّ ووضدَّ الطرف اجملين عليه يف الدرجة الثانية، 

يف  احملدثدة األنظمدة  والبيعة األقضية كون ت ؛تستدعي وتستلزم العقاب والتع يب للخارج عن القانون
ذلك أنظمة العقوبات وأنظمدة مكافحدة   ومن األمثلة على . (3)يف ذ ه احلالة من النمط العقايب اجملتمع

 .اإلرذاب وأنظمة الطوارئ بحلفة عامة

على أهنا تعدٍّ على متضرر يستحق مبوجبه أن يعدوَّض  النظام احلادثة الفة للفجور وخمينظر  عندماو 
 يف ذ ه احلالة منيف اجملتمع  احملدثةاألنظمة وتكون البيعة األقضية   ؛عن الضرر الناشئ عن خمالفة النظام

غرامة تعويضية مقابل املخالفة  لىعومن األمثلة على ذلك املواد النظامية اليت تنص . (2)النمط التعويضي
 .ها املتضررنعقوبة يستفيد م ةأو أيَّ

ا جمرد خلل يف التوازن القائم بد  املحلديب   مأهنعلى ينظر للفجور وخمالفة النظام احلادثة  عندماو
، ولكدن  (1)ظيفة النظام إعادة التوازن إىل سابق حاله قبل املخالفة واملخطئ؛ ووفق ذ ا املنظور تكون و

األنظمدة  وتكون البيعة األقضية ل لك   ؛األالراف املعنية حسب الواقع  إىل حل وسطضطر تغالبًا ما 
ومن األمثلة علدى  . يف ذ ه احلالة ذو النمط االسترضائي والتوفيقي الستعادة التوازنيف اجملتمع  احملدثة
 . واملحلاحلة بالتوفيق نظمة املتعلقةاألذلك 

ا مرض جيب عالجه ، وأن املخطئ مدريض  مأهنعلى ينظر للفجور وخمالفة النظام احلادثة  عندماو 
، وأن النظام البد أن تكون غايته ذدي  املخالفة  وقع ضحية مرضه، ويعاين من قحلور أدى إىل وقوعه يف

الدنمط   ييف ذد ه احلالدة ذد    يف اجملتمع احملدثة األنظمةوتكون البيعة األقضية  ؛عالج أسباب اخللل
 .اااين احلدث صغري السنومن أمثلة ذلك بعض مواد األنظمة اليت تعاجل قضايا . (4)العالجي
من جمتمع  هانفسنتقالية االرحلة املبمير يف دولة الشريعة املعاصر  اجملتمعأن  بعض الباحث  يرىقد  

الزجر والعقداب،  ذي  فيه احملدثةلألقضية و األنظمة ة السائدة آيل إىل جمتمع عضوي، ومن جمتمع السم
اإلرضداء والعدالج، وأن ذد ا يقتضدي      فيه ذي احملدثةلألقضية واألنظمة  السائدُة السمُة إىل جمتمٍع
 .األنظمة على النمط العالجي والتوفيقي جماراة ملراحل تطور اجملتمعاألقضية واملزيد من  استحداث

صحيح : عضويجمتمع إىل يل اآلجهة حتول اجملتمع  :القول من جهت ، أوالمهاوميكن مناقشة ذ ا 

                                       
 (

1
) Baumgartner M.P. (Editor), (1999), the Social Organization of Law, 2nd. Edition ,USA: California: Academic Press (A 

division of Harcourt & Brace Company ) P .  5-32  
 .32-5: ص ص املرجع السابق، ) ،النظام االجتماعي للتقاضي،آل سعود 2
  .32-5: ، ص نفسهاملرجع   آل سعود، 1
 .32-5: صص ، السابق املرجع آل سعود 4
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، ولكن أي جمتمع حيتكم إىل املعاصر مير مبرحلة انتقالية من جمتمع آيل إىل جمتمع عضوي سلماملأن اجملتمع 
اخلليفدة  بل إن مقولة ذا،ريشرع اهلل سيجد ثواب  شرعية ال ميلك اجملتمع وال احلكومة أو والة األمر تغي

ذدي يف   "حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: " -اهلل  هرمح –العادل عمر بن عبدالعزيز 
و بيتي   وملاذا  مىت :فسرت ي؛ فهلعحلر واملرحلة اجملتمعية اليت يعيشها املسلمونامراعاة  قاعدة يفاحلقيقة 
 .ل ي يعيش يف كنف دولة الشريعةاتتطور وتتغري األنظمة واألقضية يف اجملتمع اإلسالمي   مقدار
ن من رمحة اهلل عز وجل بنا أن ذدانا هل ا الددين  إ: منط األنظمة يف دولة الشريعةجهة  :ثانيهماو

ال ي جاءت شريعته الكاملة لتحقق محلا  العباد، وتدرأ عنهم املفاسد وحتميهم منها، لقد قام  ذد ه  
إن الشدريعة مبناذدا   : " األمور كلها قال ابن القدّيم الشريعة على رفع احلرج واملشقة، وعلى اليسر يف 

ومحلا  العباد يف املعاش واملعاد، وذي عدل كلها ورمحة كلها ومحلدا  كلدها     وأساسها على احلكم
وحكمة كلها، فكل مسيتلة خرج  عن العدل إىل ااور، وعن الرمحة إىل ضدذا، وعدن املحلدلحة إىل   

 . (3)"حلكمة إىل العبث فليس  من الشريعة، وإن دخل  فيها بالتيتويلاملفسدة، وعن ا
إن ذ ه السياسة الشرعية تفرض على املنظم واجملتهد واملفيت نسقا اجتهاديا حمدددا، يتمثدل يف   

 –مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز  نهاماعتماد قواعد أصولية و مقاصدية خاصة بسّن األنظمة، 
، وتطبيق منظورذا ب اهتا ليخدم البيعدة  "حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" : -اهلل  رمحه

إلصالح الناس وفق النسق التشريعي العدام الد ي يتسدم بسدمت       وإعماهلاإجرائيًا  هاومنطاألنظمة 
 : 2رئيسيت 
 

كلية أو اازئية وتعين منع املكلف من أي فعل تترتب عليه آثار ختالف املقاصد ال :السمة الوقائية
 :اذا الشارع، وذلك من خالل صورت أو اخلاصة اليت تغّي

قواعد أصولية استقرئ  من ثنايا نحلوص الشرع وصدارت يف حكدم القطعيدات،     :أوالمها 
صوره، وما بنداه األصدوليون    جملمب، واالستحسان الشرعية واملقحلود هبا قواعد سد ال رائع واحليل

وإن اختلفد  صدورذا ووقائعهدا،     ،كم جزئيات متعددة هلا مناط واحدوالفقهاء من قواعد فقهية حت
 .وقواعد املوازنة ب  املحلا  واملفاسد  ،كقواعد الضرر وقواعد القحلود والنيات

                                       
 .1و  1/6م، 3211 -ذد 3401املكتبة العحلرية، : الطبعة األوىل، بريوت ،أعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر، ابن قيم ااوزية( 3)

،  جامعة ابن مراعاة املآل وتطبيقاته يف املعامالت املالية من خالل أهم مصادر الفتوى املغربية أطروحة، مقتطف من محيتو، أبو حامت يوسفبتحلرف ينظر،   
 ،ه3412،  القعدة ذو  20 .م2030ة، اململكة املغربية، رسالة الدكتوراه غري منشورالفيل، 

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=8662&s=c567749638a004777bce8d2aac5a8f23 
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فهي نظريات فقهية مجع العلماء القدامى فروعها دون نظمها حتد  مسدمى   :أما الحلورة الثانية
  بإعطائها مسميات تتناسب ومضداميَنها ذات الحلدبغة   مع ، وقام املعاصرون من الدارس  والباحث

والتعسف يف استعمال احلق، وذي كلها نظريدات   ،الوقائية، واملقحلود ذنا نظريات الباعث واالحتياط
 .من نحلوص الشريعة جاءت

فقط على  انا تقتحلرموالحلبغة العالجية لألنظمة والسياسات ذنا، ال ُيتحلور أهن: والسمة العالجية
الفعل عمال بال رائع أو احليل أو االحتياط، بل تشمل كل تدخل من اإلمام أو مبعرفتده سدواء    املنع من

للمجتهد أو للمفيت لرفع املشقة عن املكلف إذا كان  تكاليف الشرع املعرَّفة مبوجدب النظدام حد     
العقدايب يف   تطبيقها يف صورة معينة توقع املكلف يف احلرج، وذ ا يعين تقدمي بقية األمناط على الدنمط 

األنظمة، وقد ييت  ذلك ضمن إالار العمل باالستحسان فباعتبار أن كليات الشريعة وجزئياهتدا معللدة   
تنهض بدور وقائي و  اليت ذلك نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميو مثال  ،3مبحلاحلها

 . 2التوازن إىل املحلا  وحفظها من أي خلل عادةإعالجي يهدف إىل 

فإنه تبعا ل لك يتع  على املستفَتى يف مسيتلة نظامية مىت استبحلر استبحلارًا قطعيدا أو ظنيدا أن    
تطبيَق احلكم الشرعي املعرَّف مبوجب النظام على املكلف أو إعمالم القياس، من شيتنه أن تكون له نتائج 

نائي ال ي به يتحقق املقحلدد  على غري املعهود من ُسَنِن الشرع ومقاصده، أن َيْعِدلم إىل التكييف االستث
: ، وذو معدىن االستحسدان  يما ليس فيه خمالفة لشرع اهللفمن التخفيف والتيسري على الناس  1الشرعي

العدول عن حكم مسيتلة عن مثل نظائرذا إىل خالفه، لوجه يقتضي التخفيف، ويكشف عن وجدود  "
 . "حرج عند إحلاا تلك اازئية بنظائرذا يف احلكم

تزداد حجمًا وكّمًا كلما ازداد اجملتمع تقدمًا وتعقيدًا وتحلدنيعًا، وكلمدا ازداد   ة األنظمإن ذ ه 
تدخل ااهات احلكومية يف حياة املواالن ، وكلما ازداد اوء املواالن  إىل القضاء واستخدموا احملام  

قلد   لطرح شكاواذم، واستيفاء حقوقهم، والعكس أيضًا صحيح، مبعىن أن حجم القوان  تقل كلما 
 .العوامل واملتغريات اليت ُذكرت

األنظمة جبميع أمناالها، سواء العقايب، و التعويضي، و اإلرضائي أو التوفيقي، و العالجي، مجيعها و

                                       
زئي املطلوب احملافظة على قحلد الشارع؛ ألن الكلي إمنا ترجع حقيقته إىل ذلك، واا " :أن اازء تابع للكل، وذ ا معىن قول الشااليب:بتحلرف ينظر، من باب  3

 .1/316: املوافقات: ، ينظر "ك لك فال بد من اعتبارمها معا
 (.10،15-32،32:ص)، محلدر سابق ،نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميالدريين، فتحي ، . بتحلرف 2

 .ه3412،  القعدة ذو  20 .م2030بتحلرف ينظر، محيتو، أبو حامت يوسف، مرجع سابق،  1
 
  .(211 :ص)، مكتبة الرشد: الرياض، الطبعة األوىل،املعاصرة ،تطبيقاته ،أنواعه ،حقيقتهحجيته : االستحسان (هـ2311)عبدالوذاب الباحس  ، يعقوب 
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مىت تسّن على وفق الشريعة تكون كلها مبنية على التيسري ورفع املشقة واحلرج و االحتياط للمحلدا   
 .دم أي منها على اآلخر حسب إفضائه إىل مقحلود الشريعة، ويق هاأو تقليل هاأو رفع ودرء املفاسد

والتوفيقي بدالنظر   اإلرضائيغري أن الغالب يف سّن األنظمة يف دولة الشريعة، أنه يقحلد به النمط 
من يطبق عليهم  تيسري علىالرفع حرج وبالنظر إىل  العالجيو عالقة الناس بالناسإعادة التوازن إىل إىل 
وال وحسب احلاجة قدر اإلمكان وكٌل على  ،النظر إىل املتضرر من عدم سّن النظامبالتعويضي  و النظام

 .يتحول إىل النمط العقايب إال عند الضرورة

أمره عماله،  - رمحه اهلل - زومن الشواذد على ذلك من سياسة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزي 
يف العفدو خدري مدن أن يتعددى      يتإذا أخطادرؤوا احلدود ما استطعتم يف كل شبهة فإن الوايل :" قال

خمالفدة مبنظدور    النظر إىل كل  شدبهة ب هعمال تال ينحلاع القتراحا -رمحه اهلل  -وكان ،  "بالعقوبة
من تع يب مدوظفي اخلدراج املتدهم      اعندما اقترح نوًع على الكوفة هعاملرده على ، جاء يف عقايب

عنددذم،   يمدااًل فهد   اك قوما من العمال اختدانو ت كر أن ِقَبل ،جاءين كتابك": باختالسات، قوله
لدك،   ين يف أن أبسط يدك عليهم، فالعجب منك استدئمارك إياي يف ع اب البشر كيتنين ُجنٌةنوتستيتذ

أن الدنمط   اعتقادمن عماله يوبخ  -رمحه اهلل  -، وكان  "وكيتن رضائي عنك ينجيك من سخط اهلل
ت كر أن أذل خرسان قدد  ،فقد بلغين كتابك :"  خرسانقال لواىل ،العقايب ذو األصل يف إصالح الناس

وأنه ال يحللحهم إال السيف والسوط؛ فقد ك ب ، بل يحللحهم العدل واحلق  ساءت رعيَّددتدُدهم
وأصل ذلك أن الشريعة ال تشتمل على نكاية باألمة أو األفراد، وإمندا  ،  "فابسط  ذلك فيهم والسالم

 . إصالح عموم األمة وخويحلة األفرادالغاية ذي حتحليل مقحلود الشريعة يف 

 

 :واملخالفات والشرور الفجور وقدر مبقداروأنظمة  أقضية
( القوان )حجم األحكام  الشريعة اإلسالمية أغىن الشرائع السماوية إالالقًا من جهة سبق بيان أن

يعدي واحلدال   طب، فمدن ال احملل الحلا  لسّن القوان  مشغول بيتحكام شرعية أن مجيع  ، وبيانوكميتها
الوكيدل بلدزوم   سامي و مفيتحممد قال  قتحلر يف سّن األنظمة على احلد الضروري منها،ك لك أن ُي

االقتحلار يف سّن األنظمة على رعاية شؤون وأعمال احلكم الضرورية للدولة دون غريذا، و على تنظيم 

                                       
ميلي، ، حتقيق السيد ااسرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز( ذد3405)ابن ااوزي،  أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد القرشي التيمي البكري    

 .321:، ص دار مكتبة اهلالل:بريوت
 . (322:ص)البورنو، مرجع سابق، ،  14، وابن ااوزي (251:،ص5ج)احللية   
 .242:،صالسيوالي،تاريخ اخللفاء، مرجع سابق، 
  .300، صمرجع سابق، م3211انظر، الطاذر بن عاشور،  
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األصل يف األنظمدة أن   و يتفق ذ ا مع أن. 3املباحات وإقامة فروض الكفاية يف جماالت خمحلوصة فقط
يرمحه  –اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز حبحلر  املقحلود املعىن تكون مبقدار احلاجة ال تتجاوزه كما ذو

ويقحلد به عدم التعسف الكمي أو النوعي   "بقدر ما "  :مقدار األقضية على قدر الفجور يف قولة  -  اهلل 
ال ي يراد االحتراز منه حسدب   ، والتعسفوقرارات  يف سّن األقضية وما تشمله من أنظمة وسياسات

 :ذيأنواع  مقتضي ذ ه املقولة

أن كمية إال لضرورة أو حاجة ؛ ل ا فاألصل األصل عدم سّن األنظمة  :األنظمةكّمية التعسف يف 
، واملخالفاتوالشرور الفجور الضرورة و احلاجة لدرء أو رفع األقضية واألنظمة أن تكون مبقدار كمية 

وذدو   ، قدر بقددرذا أو احلاجة تباح للضرورة اليت تاألنظمة  ما أن الضرورة تقدر بقدرذا فك لكوك
منهج القرآن الكرمي يف التشريع، فقد كان  األحكام تنّزل منجَّمة تدبريًا حلوادث وقع  علدى قددر   

و يشرع للناس أحكامهم على قدر حاجداهتم   واهلل . حاجات من شرع هلم وما تقتضيه محلاحلهم
أن يكون علدى    وحكمته يف التشريع على قدر ما اقتضته محلاحلهم ، فثب  ب لك أن من سنن اهلل  

وك لك كدان   قدر حاجات من شرع هلم ، حبيث ال يكون فيه تشريع حلوادث فرضية أو صور ذذنية،
 .  للحاجة و على قدرذا التشريع عند فقهاء الحلحابة 

ال ضرر وال ضرار :" شرح قولهمن مقام الضرورة بقدرذا  تقدير احلاجات اليت تقومويف تنزيل  
 .مقابلة مقدار األنظمة مبقدار املخالفات مليزان االعتدال يفبيان  ،تهاوكمي على مقدار األنظمة  "

نكرة يف سياا النفي، وذي عامة لكل ضرر ،لكن ذ ا الضدرر مدن جهدة    :5ال ضرر  فقوله 
ذو فجور وخمالفة حادثة، وأقول حادثة لعدم جدواز إحدداثها أو    يف الكلمة األوىلو الضرر االبتداء، 

أي أن فاألصدل  ابتداًء ،  والدولة ك لك ال تسّن األنظمة مبعىن أن الشخص ال يضر ابتداًء،استحداثها، 
التعسدف يف  فعدل  يكما  -دولة ال تضر نفسها وال تضر غريذا بتضييق أو تعسري  أو مجاعة أوشخص 

 .شاملة اميع أنواع الضرر االبتدائي قّل أو كثر( ال ضرر)الكلمة ذ ه و ، - هاألنظمة فيما تدخل علي

عنددما تريدد أن    أن الدولة:رة يف سياا النفي ،ومعىن ذ ا أيًضا نك:وال ضرار  :الكلمة الثانيةو 
                                       

  .11-11:صمرجع سابق،ص م 3220 -ذد 3430لوكيل، امفيت و بتحلرف، 3
 .22، جملة األحكام العدلية، املادة (324،ص5ج) ،مرجع سابقالكاساين، البدائع ينظر،  
، 30: فحاتحلالدار القلم للنشر والتوزيع،،الكوي ، الطبعة الثانية، التنفيذ -القضاء -التشريع :اإلسالم يف الثالث السلطات (ذد3405)عبدالوذاب ، خالف  

31،41).  
بن الحلام  يف األحكام باب من بىن يف حقه ما  ، ووصله ابن ماجه يف سننه عن عبادة2/145األقضية باب القضاء يف املرفق، موقوفًا  أخرجه مالك يف املواليت يف  

 .2/44يضر جباره 
، هلطالب قواعد الفق توجيهات،عبداهلل بن عبدالرمحن الغديان  لقاعدة الضرر يزال، –يرمحه اهلل  –ما يلي يف ذ ه الفقرة تحلرف يف شرح الشيخ عبداهلل الغديان   

،         http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32283ذد، 3421-33-23، حماضرة مسجلة، جامع الراجحي، الرياض 
 .ه3412،  القعدة ذو  22 

http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32283
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عليه عقوبة من العقوبات، ذد ه   تقيمأن ضرر، أو  أو عليها ممن صدر منه عليك أو حقها تيتخ  حقك
االعتداء ن كون عاعتداء على احلق بحلرف  النظر فجور أو شاملة اميع الفروع اليت يكون فيها الكلمة 
ضدم إىل ذلدك قدول اهلل سدبحانه     يمن فرد أو بتطبيق عقوبة من العقوبات وهل ا  كائنًااحلق   على

، (326:سورة النحدل )﴾يَن  لَِّلحلَّاِبِر  ُتْم لمُهَو َخْيٌر َولمِئن َصَبْر ۖ   َوِإْن َعاقمْبُتْم فمَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه﴿:وتعاىل

ُه َعلمى اللَّدده ِإنَّدُه لمدا ُيِحدبُّ      فمَمْن َعفما َوأمْصلمَح فميتمْجُر ۖ   َوَجَزاُء َسيَِّئمٍة َسيَِّئمٌة مَِّْثُلَها﴿: وقال عّز وجل
 نع الفرد أو الدولة ادفإذا ز ، امهل احلق ال ي نعالدولة الفرد أو زيد يفال ، (40:سورة الشدورى )الظَّاِلِمَ ﴾

" ال ضرر"فكما نفى الضرر ابتداًء بقوله  .وال ضرار: له فه ه الزيادة ذي املنفية يف قو اماحلق ال ي هل
 . أي مقابلة الضرر مبثله" وال ضرار"فقد نفاه مقابلة بقولة 

ضرر من ال دتع  ذاروعلى قد مقابل حدوث الفجور واملخالفاتيف حتدث اليت األقضية واألنظمة و
فرت اسّن األنظمة اليت تو يعدو ،احلادث أو احلرج قدر الضرر على  مقابل و يف احلرج ال ي حيدثأو 
  .ةالعمري املقولةمتوافقًا مع مشروعًا و  تلك الحلفة أمرًا افيه

  مقابدل أن تكون يف  دونعندما تسّن أنظمة ابتداًء  :راعلى سبيل الضر سّن األنظمةالتعسف يف 
مجيع األنظمة اليت حتدد مدن   ، ومن أمثلة ذلك من الضرر ابتداًء يعدحادث؛ فإن ذلك  ضرر أو حرج 
يف اجملال االقتحلادي واملايل، فال يحلح سّن نظام ومنها اإلجراءات الوقائية أو االنتقائية  ،التنافس املشروع

موجب من فدتح الريدق    ندوليسمح أو ليمنح ميزة لنوع آخر من أنوع األعمال التجارية  ًامينع نوع
 .قلل منهاأو  هاأو رفع أذادرأو  ،مفسدة سدبعد أن ملحللحة ا

ّن النظام يف الضرر أو احلرج ال ي ُسفيه ر السليب يف سّن األنظمة ترك إلغاء نظام انتهى اومن الضر
لغدى  أوالد ي  ه، 3421ااديد يف العام  السعودي ضاءصدور نظام الق أن اإلجيابية تهأمثلومن ، ِهلمقاِب

من جهة تقدير األقضية والسياسات بقددر  مجيع اللجان اإلدارية ذات االختحلاص القضائي وييت  ذلك 
اسدتحداث سياسدة   يف السابق احلرج ال ي استدعى الضرورة و بسبب انتهاء ف ،الضرورة واالضطرار

لجان اإلداريدة  الإىل ذ ه ايتت أالضرورة ن إمن يقول املثال على قول ذ ا ييت  و -اللجان إنشاء تلك 
على سبيل أن  هابعض ولكن بقي ،األصل عدمها فإال  و ،على سبيل التنّزْل ،ذات االختحلاص القضائي

 ه هبد إلغاء العمل بعد، وذ ا يقتضي التدرج يف  تنتهاحلاجة والضرورة الداعية إىل وجودذا تتناقص ومل 
عي ارج يف تناقص الضرورة واحلرج الديف مقابل وقدر التد املختحلةالتحول إىل احملكمة من مث اللجان و

مدن الضدرر    يعد، و تقليل عمل تلك اللجان تركبمن التعسف السليب  يعدإىل وجودذا، ودون ذلك 
من قبل من تع  عليه وذو قادر  أو ختفيف درء وأاحملدث ابتداء أن ُيرى ضرر حادث مث يترك دون رفع 

إىل مفسدة تتزايدد   مفضيهأو سياسة كوهنا صارت  املنظم بإلغاء نظامخل ديتف، على ذلك وذي الدولة 
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قحلدًا لالحتياط للمحلا  اليت املقابل لدرجة تزايد أو تناقص احملدثات ذ ا بالتدرج حيدث و ، مع الوق 
 . اليت تتزايدمفاسد لل اتعطل ورفعت

 –عبدالعزيز  اخلليفة العادل عمر بنا جرى يف زمن املتعلق مبمارسة األنظمة مر السليب االضرأمثلة ومن 
وذلدك خشدية أن    ؛االستمرار يف أخ  اازية واخلراج حىت بعد دخول ال مي يف اإلسالم –اهلل  هرمح

كتب  إيلَّ تسيتلين عن أناس مدن  : "تنقص موارد خزينة الدولة،  كتب عمر إىل واليه على الكوفة، فقال
وتستيتذين يف أخ  اازية منهم،  أذل احلرية يسلمون من اليهود والنحلارى واجملوس وعليهم جزية عظيمة،

داعيًا إىل اإلسالم ومل يبعثه جابيا، فمن أسلم من أذل تلك امللل فعليده يف    ًابعث حممد وإنَّ اهلل 
يف  افإن النداس كثدرو  :" ، وكتب عدي بن أرالاة وايل البحلرة لعمر فقال"ماله الحلدقة وال جزية عليه

فهم  كتابك وواهلل لدوددت أن  :" خلليفة حازمًا، قال، فجاء جواب ا"اإلسالم وخف  أن يقل اخلراج
ر السليب يف ذ ا اوييت  الضر ، "الناس كلهم أسلموا حىت نكون أنا وأن  حراث  نيتكل من كسب أيدينا

املثال من جهت ، أوالمها من جهة عدم التوقف عن تطبيق النظام بعد انتفاء سببه، وذو صفة ال مِّية اليت 
علدى  يف الزيادة عن املال املقابل ألداء احلدق املشدروع   ر ذلك او ضر،ة واخلراج ها تؤخ  اازيبمبوج

صفة اإلسالم اليت  وثانيهما من جهة عدم التحول إىل تطبيق نظام انعقد سببه، وذو. األشخاص واألفراد
 احرموأهنم بعد أن  ر ذلك على الفقراء و املعوزين يف اجملتمعا، وضرالرح عنهم اازية واخلراج مبوجبها 

بعد أن دخل  يف أموال أخ ت مدن مسدلم     ،والحلدقات تعطى هلم ،توزع عليهم حقوقهم فالزكاة
هلم فضل مال يتحلددقون   ومل يبَق، على سبيل اازية واخلراج بغري حق، فلم تحلرف يف محلارف الزكاة

لدنيا بالدين ذ ا باإلضافة إىل حتول تلك ااهات احلكومية من اهلدف األصلي للدولة وذو إصالح ا به،
وذلك بتنفي  األحكام على عكس مقحلودذا، ويف ذلدك   ،ل للدنيا بالدينإىل ذدف مبتدع وذو التحيُّ

 . ، وإجراءات عمر بن عبدالعزيز تلك تيت  لتعيد األمور إىل القدر املناسب للفجور احلادثإبطال هلا

سوا للسلع متوافقدة مدع    ترك إنشاءترك سّن أنظمة  يف الضرر السليب  األمثلة على وأيضًا من 
يتحقق بوجودذدا محلدا    واليت  ،سنِّهامن عدم اجة أو الضرر احلمع وجود املعايري املالية اإلسالمية ، 

كما أن عدمها قد أدى إىل للمحلارف الغربية والعاملية  املسلم  موالأحليلولة دون ذجرة عديدة، منها ا
ألجل إجراء بعض معامالت ؛ناالق خمتلفة يف العامل من م املسلم سوا يف أموال  استثمارتفوي  فرصة 

وال ميكن إنشاء سوا للسلع واملعادن متوافقة مع املعدايري اإلسدالمية إذا مل    ،التورا واملراحبة واملتاجرة
احلكومدة  ف،ليس  من أعمال الناس ومن أعمال احلكومة  أهنافال توجد إالَّ بنظام ملا  يحلدر فيها نظام؛

                                       
 
ابن ااوزي،احلافظ مجال الدين أيب الفرج عبد  .1، (105:،ص5:، واحللية،مرجع سابق ،ج(313:صجع سابق ،مراخلراج، أليب يوسف، 

 .300-22،ص ص مطبعة املؤيد:،نسخه وصححه ووقف على البعه حمب الدين اخلطيب،الطبعة األوىل،محلرسرية عمر بن عبدالعزيز( ذد3113)الرمحن،
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؛ ل ا فه ه من املحلا  اليت سّد الطريق إليها بسدبب  3تحداث التنظيمات واألنظمةذي املسؤولة عن اس
فيدخلها النظام والتنظيم لرفع مفسدة سّد الطريق إىل املحللحة ، ألجل ذلك ؛الفرا  النظامي والتنظيمي 

هتا، فهدو  سّن النظام يف ذ ا املثال مل يدخل على املحللحة وإمنا دخل على املفسدة اليت أدت إىل فوا يعد
مكان حتحليلها دون نظام وتنظيم فاألصل ذنا باإل ليس عند التحقيق داخل لرفع مفسدة تعطيل املحللحة

مفسدة قطع  لدرءمفسدة قطع الريق املحللحة مث بعد حتقق ذلك ُتْدَخل األنظمة  لرفعأن ُتْدَخل األنظمة 
ة ومن الضرر احملدث ابتداء ، من التعسف السليب يف سّن األنظم يعدالريق املحللحة؛ وترك أي من ذلك 

 .أو ختفيف وتقليلضرر حادث دون رفع ل ملا فيه من ترك من الشرورفهو 

 

غري مقحلود  التعسف السليب من ذيلحكومات اليوم لنظامية لتجاوزات االأغلب وال ي يظهر أن 
و للناس يها عموم حيتاج إلامتناع عن تقدمي خدمة نافعة  من املا فيه ةاخلفي الفجور أو الشرورمن  يوذ ،

؛ فانتفاء املحللحة املشروعة قرينة لقحلد اإلضدرار، ومدن   ليس فيها خمالفة للشرع وال ضرر على الدولة
ضرر بعامدة  من يترتب عليه  ماذلك أن ال يكون للدولة منفعة يف استعمال حقها يف سّن األنظمة ، مع 

كمدا أن  ،ظمة دون منفعة هلا راجحدة  الدولة عن استخدام حقها يف سّن األن نعتمتاألصل أن الناس، ف
، سّن أنظمة ينتفع هبا الناس وليس على الدولة يف ذلك ضدرر راجدح   ترك األصل أن متتنع الدولة عن 

من باب الدولة نع تقرينة على متحض قحلد اإلضرار، ومت وذو؛ ضار فعلفترك الفعل النافع ذو يف احلقيقة 
أو متندع النداس مدن    نع الناس من االرتفاا بيتراضيها أوىل إذا استعمل  حقها على وجه سليب، بيتن مت

أو املتداجرة  وخباصة اذا ترتب على ذ ا االرتفاا  -على سبيل املثال ال احلحلر  –جرة يف جمال مع  ااملت
يف قضدية حممدد بدن     جاء يف قضاء عمر  فقدنفع لكليهما، أو نفع للناس دون اإلضرار بالدولة، 

 . ، فمن باب أوىل االحتياط ملحللحة عموم الناسملحللحة شخحل  ، احتياٌط2مسلمة

ماليدة  مستحقات  حجزلجهة احلكومية عندما يسمح النظام أو تطبيق النظام ل الضرار، أمثلةمن و
ئة مليون ريال بينمدا املختلدف عليده يف    املقاول، مثاًل حيجز مبلغ ممع ا اقيمة املختلف عليهالتفوا 

عن العشرين مليون ريال وتساوي مثان  مليدون  ذ ه الزيادة ، املشروع ال يتجاوز عشرين مليون ريال
 –اخلليفة العادل عمر بدن عبددالعزيز   لقول  ةوذي املخالف ."وال ضرار":  ذي املنفية يف قوله ريال 
 ."بقدر":  -اهلل  رمحه

                                       
 من لالنتهاء الريقها يف وذي اإلسالمية الشريعة مع متوافقة واملعادن للسلع سعودية سوا إنشاء قرار بحلدور املختحلة ااهات صرح  أن سبق 3

  (الباحث).واالقتحلادية اإلدارية والترتيبات الرمسية اإلجراءات
  .315صسالة، مؤسسة الر:دمشق، الطبعة الثالثة،نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي (ذد3422)الدريين، فتحي. بتحلرف  
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إيقاف عمل لشركة قيمته تفوا قيمة املبلغ املستحق مبوجب حكدم   الضرار، أمثلةمن أيضًا و    
 .وال ضدرار : ذي املنفية يف قوله   عن املبلغ املستحق مبوجب احلكم القضائيه ه الزيادة فضائي، ق

 .اأحدثوأي بقدر ما " بقدر":  -اهلل  رمحه –اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وذي املخالفة لقول 

اسدتحق  فلدو   ،عدم تسديد العقوبة املالية يف بعض املخالفدات  جزاء ،رارمن األمثلة على الِض و
اليت يحلح للدولة أن توقعهدا   العقوبةومل يسدد، فما مقدار  ريالالف آعقوبات قيمتها عشرة شخص 

إغالا ملف املخدالف يف احلاسدب   من اإلضرار وذل  عليه مقابل سيئة عدم تسديد قيمة املخالفات   
أليس يف ذلدك  ! أغلبها أو كلهااالستفادة من اخلدمات احلكومية فال يستطيع السفر أو  احلكومييل اآل

 ذلدك  ريويش ،"وال ضرار": وأن ذ ه الزيادة ذي املنفية يف قوله  عليه زيادة على احلق ال ي للدولة 
إىل أن العقوبة املالية ابتداء عندما وقع  على املخالف، وقع  على سبيل النمط التعويضي، مث عندما مل 

و ذ ه الزيادة اليت يف الدنمط العقدايب علدى الدنمط     يتم التسديد، حتول  العقوبة إىل النمط العقايب، 
قولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز مبتضبط ذي اليت من السهل أن تتحول إىل ضرار إذا مل  تعويضيال
من حمكمدة  ذلك نظر احملاكم العسكرية يف قضية سبق أن صدر فيها حكم  ةومن أمثل ، -اهلل ه رمح –

كان احلكم األول الحلادر من احملكمة الشرعية املختحلة مقابل اانحة موظف عسكري، فإذا على مدنية 
در يف نفس القضية وعلى نفس الشخص من باب الزيدادة عدن   اأو ااناية، أال يكون احلكم الثاين الحل

ا يقابدل  مَّعمبوجب أنظمة ه ا الضرر الزائد ف ، "وال ضرار" املقابل فيدخل يف الضرار املنفي يف قوله 
 ما أحددث  األقضية عن مقدارال ي حيق للدولة سّنه من قدار املمن جهة أنه زيادة يف ضرار  السيئة ذو

ترفدع  ل، أو تعديلها تعليماتالأو  اتسياسالنظمة أو األ إلغاء الزيادة يفيستدعي  ، وذ امن فجور الناس
 .من أن يعود تداركهو  ضرار ما وقع من

لنمط املناسب لألنظمة بنمط آخر غري مناسدب ،  وييت  الضرر والضرار أيضًا من جهة استبدال ا
؛ فدإذا  النمط العالجي فاألصل أن ال تيت  األنظمة على النمط العقايب، وإمنا تيت  على :فعلى سبيل املثال

 وتيت  األنظمة العالجية بفتح الطريق إىل املحللحة وتيسري الوصول إليهدا،   ،عقد قطكان الريق املحللحة 
ذا تعارض  محلا  ااهات املعنية فيما يتعلق مبوضوع النظام والعمل به، تديت   ؛ فإالنمط اإلرضائي على

 ،مبا يكفل عدم تطارح املحلا  وصيانتها األنظمة اإلرضائية للتوفيق والتنسيق والتكامل ب  تلك ااهات
فتح ؛ فإذا قطع  األنظمة الطريق إىل محللحة مشروعة تيت  األنظمة التعويضية لتالنمط التعويضي علىو

الطريق إىل محللحة بديلة تقوم مقام املحللحة اليت منعها النظام أو تفوقها، فال يلجيت إىل النمط العقايب إال 
 .بعد استنفاذ مجيع األمناط األخرى وعندما ال يحللحه إال ذلك

تقييددًا   كونه األكثدر  لصل ال ي تحلا  األنظمة وفقه األخالف النمط العقايب لألنظمة ذو ل ا ف
 .بيتكثر مما يلزم واحلريات واألحرى يف جتاوز احلد املقابل يف العقوباتللمحلا  
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ومن  تيتسيس الدولة السعودية الثالثة حرص امللك املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبد الرمحن   
على مبدأ اللب التوفيق من اهلل بالتوسعة على الناس، ورفع احلرج عنهم والتيسري  -رمحه اهلل –الفيحلل 

ا ليس فيه خمالفة لشرع اهلل، ومن ذلك ما ورد يف خطابه املوجه إىل أمري القحليم عبد عليهم بكل م
م حيثهم 3221 -ذد 3142/حمرم/21العزيز بن مساعد بن جلوي ،وكافة مجاعة أذل بريدة بتاريخ 

والقحلد أن تكون محلاحلها للرعية أحسن : "فيه على شراء أسهم يف شركة نفطية حت  اإلنشاء فقال
ب أهنا تكون ملحللحة الرعية ؛ حيث إن محلاحلها مع توفيق اهلل ما ذي ذيِّنة ، وال أحد ،وحنن حن
 . "يقيسها
تقريدر أن سياسدة والة األمدر    : ذو -يرمحه اهلل  –و مما يستفاد من سياسة امللك عبدالعزيز  

رج عندهم  لتححليل توفيق اهلل مترتبة على قحلد التوسعة على الناس، و االحتياط ملحلاحلهم ، ورفع احلد 
بتطبيق شرع اهلل، ولو ُسخَِّرت األنظمُة خلدمة كل محللحة مباحة من جهة إالالقها وإبقائها على سعتها 
دون تقييد، أو من جهة فتح الطريق إليها إذا كان مسدودًا فستخرج األنظمة وفيها نفع كبري يف الددنيا  

األعمال احلكومية  مناحيشمل مجيع تيف سّن األنظمة  ةالعمري املقولةويتضح مما سبق أن ذ  ، واآلخرة
ًا ّيد ِمَيوأن فيها توسعة على احلاكم واحملكوم مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية السمحة، ويقدم تحلدورًا قِ 

 .لسّن األنظمة
 

 :نتائج البحث

 
عدن   ةامليتثور املقولة دراسة لوازم نستعرض نتائج البحث على شكل تقريرات فرعية تستخرج من

" حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجـور " : -اهلل  رمحه –ل عمر بن عبدالعزيز اخلليفة العاد
 : باختحلار كما يلي وذي

 أمور الدولة واحلكم ودخوهلدا يف مجيدع   سائر لعمر بن عبدالعزيز مشول مقولة : أواًل
 .؛ فاألصل سياسة الدنيا بالدينأبوب الفقه

 كاند  يف   - رمحه اهلل -ر بن عبدالعزيز أن جل إصالحات اخلليفة العادل عم: ثانيًا
تقليل وختفيف األنظمة والتنظيمات والسياسات واإلجدراءات والقدرارات قددر    
اإلمكان و ذلك بإلغاء كل التحلرفات احلكومية إذا ترتب عليها خمالفة شدرعية أو  

                                       
رياض الريس للكتب : ، الطبعة الثالثة ،بريوتدراسة وثائقية:امللك عبدالعزيز : لسراة الليل هتف الصباح( م 3221)التوجيري، عبدالعزيز بن عبداحملسن  

 .423 – 431: والنشر،ص ص
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 .؛ فاألصل رفع احلرجمشقه على الناس
 ة بيتقل قدر من األنظمدة والتنظيمدات   السياسة الشرعية تقتضي إدارة الدولن أ : ثالثًا

والسياسات والتعليمات والقرارات اليت من شيتهنا التدخل يف حياة الناس أو تقييدذم 
 . كمبَّددَرُيفاملدُدكمدبَّدَر ال  ؛بيتي شكل من األشكال

 يتعارض وذ ا  ،ما دخل  عليه ضبطوتقييد   األنظمة والتنظيماتيف صل األأن : رابعًا
 دونذو أن تبقى على إالالقها و ،حلا  املعتربة و احلريات املشروعةمع األصل يف امل

 .؛ فاملدُدحَلغَّدَر ال ُيدحَلغَّدرضبط دونتقييد وأن يسمح هبا 
 األنظمدة  سدّن  ذو مقحلدود  بإالالقها والسماح هبا االحتياط للمحلا  أن : خامسًا

والسدماح  وخادم إلالالا املحلا   درء و رفع وتقليل املفاسد تابع أن ، واألساسي
  .؛ فتكثري الفائدة مما يرجح املحلري إليههبا

 يتفدق   ما تدخل عليهضبط األصل يف األنظمة والتنظيمات أن تقيد وتن كاملا : سادسًا
األصدل يف األنظمدة   صدار  د وتضدبط؛  أن تقيفاسد والشرور مع األصل يف امل

؛ تخفيدف والتنظيمات الدخول على املفاسد والشرور مبا يكفل الدرء والرفدع أو ال 
 .فاألصل يف املفاسد التقييد

 التعويضدي وال  والعالجدي  و  ياألصل يف األنظمة أن تيت  على النمط التوفيق: سابعًا
؛ فال نكايدة يف  ة تنزل منزلة الضرورةيتحول إىل النمط العقايب إال لضرورة أو حاج

 .الشريعة
 رفدع املفاسدد   املقدار الكدايف ل سب حب تضبطاألنظمة والتنظيمات كمية أن : ثامنًا

 .؛ فما جاز للحاجة يقدر بقدرذا، وتقدر بقدرذادثةاوالشرور احل
 األصل يف األنظمة والتنظيمات عدمها؛ صار األصل أن تؤق  األنظمة ن كاملا : تاسعًا

، فمىت رفع املانع والتنظيمات لتلغى وتنتهي بانتهاء احلاجة أو الضرورة الداعية هلا
 .عاد املمنوع

 األنظمة يف دولة الشريعة أحكام مستيتنفة بالوازع السلطاين خلدمة مجيع أن : عاشرًا
 .الديين و تنفي  أحكامه الوازع 
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 اخلامتة

 
اخللفاء ن و من تبعهم بعدل وإحسان من واملتدبر للسياسة الشرعية اليت عمل هبا اخللفاء الراشدإن 
 سيجد  -يرمحه اهلل  -عمر بن عبدالعزيز  دلو املتدبر لسرية اخلليفة العا الوالة،امللوك واألمراء وواألئمة 
وال يف  وإن ذ ه األمة مل ختتلف يف رهبا ": يف حتديد سبب فساد احلكومة والدولة ح  قال فراستهصدا 
وال يف كتاهبا، وإمنا اختلفوا يف الدينار والدرذم، وإين واهلل ال أعطى أحدا باالاًل، وال أمنع أحدًا  نبيها 
إمنا ذلك من كان قبلنا حببسهم احلق حىت يشترى :" قد شخص الداء إجرائيًا بقولهعمر ن أسيجد و  ، "حقًا

االنتماء  أحال ينات اليت يوذو ب لك يشري إىل السياسات والتع،  "منهم، وبسطهم الظلم حىت يفتدى منهم
ناهتم يوتعي من سبقوه من أقرانه يف سياستهم املاليةبعض فقد كان لدولة الشريعة إىل والءات شخحلية، 

حولوا االنتماء إىل دولة الشريعة إىل والءات لشخص احلاكم، مث جاء عمر فنقض كل قد الوظيفية، 
و رده للمظامل واستحدثه يف سبيل ذلك نظم  ناته الوظيفيةياملالية وتعي تلك الوالءات الشخحلية بسياسته

 .االنتماء إىل دولة الشريعةاألصل وذو الناس إىل فعاد وتنظيمات، 
أقرانه يف الفهم الدقيق واإلدراك العميق  فاا قد -يرمحه اهلل  -اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز ب لك يكون و

وخباصة عندما هبا اخلليفة واإلمام األكرب دون بقية أعضاء دولته وحكومته خيتص اليت ساس للوظيفة األ
قد تراه ف؛ ومسؤوليها ن جتاوزات احلكومةية الرعية مامح :ذي ، وبالسياسة الشرعية للدولةيتعلق األمر 

يعي  ، فكان تعي  القوي األم ، وذي نات الوظيفية يمبثال عملي على سياسته يف التعيعهده  أبد
وزال  ذوى أو تشفي، حىت انقطع غشم مسؤويل الدولة على الناس، دونيف اهلل عزهلم يوهلل املوظف  

قائد حرس  خالد الريانعزل من أوائل قراراته تلك، ان فك .احلرج عن الرعية يف معاشها وأعماهلا
يا خالد ضع السيف عنك، اللهم إين قد وضع  لك خالد :"اخلليفة الوليد بن عبد امللك، فقال له 

كل الناس ليقولون، ما ن إشريفًا مخد ذكره حىت ال ي كر، حىت  َردفلم ُي -"الريان، اللهم ال ترفعه أبدًا 
مث نظر عمر يف وجوه احلرس، فدعا عمرو بن مهاجر األنحلاري،  - قد ماتفعل خالد، أحي ذو أم 

واهلل إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيين وبينك قرابة إال قرابة اإلسالم، ولكين مسعتك تكثر تالوة  :"فقال
القرآن، ورأيتك تحللي يف موضع تظّن أن ال يراك أحد، فرأيتك حسن الحلالة؛ خ  ذ ا السيف قد 

   . "وليتك حرسي

                                       
 .51-53ص ص ،،مرجع سابقحتقيق حمب الدين اخلطيب(ذد3113)ابن ااوزي،   
 .226:ص ص،مرجع سابق ااميلي، السيد حتقيق ،عبدالعزيز بن عمر ومناقب سرية (ذد3405)  ،ابن ااوزي  
 .61-61:ص ابن ااوزي ،مرجع سابق،ص  
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املعتربة وحرياهتم املشروعة من أن تنتقص أو تقيد أو  رعيةماية محلا  الإال حلمن عمر  كاذما  و
 رعيةانتقادات السخط ومن   احملظية وأمحاية املؤسسات احلكومية جمرد  كن مههيفلم  ،يعتدى عليها

على  اتاالعتداء ن أخطروفراسة املؤمن أ هتفطن عمر حباذا فكر، واملربرة بالرباذ  واألدلة الشرعية
 القوان السياسات و  من ِقَبِل وإمنا أفراد الناس واملسؤول ، ِلَبمن ِقآٍت ليس حريات وحقوا الرعية 
األفراد جتاوزات لعالج وأنظمة وتنظيمات اجتهادية شرعية  سياسةعمر  وضعف، الوضعية اليت يحليغوهنا

حتدث للناس "يف مقولته املشهورة وأحكم صياغتها ل لك قمدعَّددَد  القوان  والسياسات،وااهات، و
يف مجيع ذلك  متيزجنح و  -رمحه اهلل  -عمر بن عبدالعزيز احلق أن و  "أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

 .جهدًا وقحلدا، وأداًء وعمال
مر ذ ا الدين د أيدوجتيف إلغاء أقضية فاسدة   -رمحه اهلل  - متيز اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز  كانو 

 .يف جمرد استحداث أقضية جديدة ليس و
يف تقوية العدل وأذل الحلالح ب  الناس ويف  -رمحه اهلل  - وكان متيز اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 

 .جمرد منع حدوث فساد جديد أثناء واليته وليس الدولة 
كان يف رد األقضية لتكون ل ي تفرد فيه ا  -رمحه اهلل  - متيز اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز  لكنو

فجاءت التوسعة و تقوية العدل على قدر تقوية أذل الحلالح و جتديد أمر ذ ا الدين احلادث بقدر الفجور 
العزيز  إذا رأي  الرجل حيب عمر بن عبد:" أن يقول  أمحد بن حنبل ما دعا  اإلمامولعل ذ ا  ،جراء ذلك

 . "إن شاء اهلل ًامن وراء ذلك خريوينشرذا فاعلم أن  هوي كر حماسن
العميقدة  السريعة و وخباصة يف مراحل التغريات الشريعة لدولة بالنسبة حتكيم شرع اهلل إن      
ال تد ذب بده الريداح وال     ا، فستجده ثابًتُهاملرساة ملركب يف حبر تالالم موجه واشتدت رياحمبثابة 

سهل وال حيتاج إىل نظريات سياسدية وحتلديالت   يزحزحه املوج ، وتحلوير ذلك على الواقع السياسي 
 :إىل حقيقة ذيفقط  أنبهعلمية ولتقريب الحلورة لألذذان ، 

ال يوجد أمر يتعلق باإلنسان ليس له حكم يف الشريعة؛ ألجل ذلك ال يتصور عقـاًل وشـرعًا   
رفـع  تبفتـوى   ، إمابعدل الفصل فيهوجود أمر مشكل يف دولة الشريعة مهما كرب وعظم؛ ال ميكن 

فالشريعة اإلسالمية صاحلة لكدل   .؛ وحكم القاضي يرفع اخلالفأو حبكم قضائيالنزاع وحتل الوئام 
 .زمان ومكان ومل تضق خالل أربعة عشر قرنًا يف ااواب عن أمٍر من األمور

تسليما، عماًل بقدول اهلل  ويسلمون وسبب ذلك أن املسلم  يف دولة الشريعة يرضون حبكم اهلل  
تَسْلِيمًا  وَيُسَلِّمُواْ قَضَيْتَ مِّمَّا حَرَجًا أَنفُسِهِمْ فِي يَجِدُواْ الَ ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ حَتَّىَ يُؤْمِنُونَ الَ وَرَبِّكَ فَالَ ﴿: تعايل

                                       
 . 63 ص (ذد3113)مرجع سابقابن ااوزي،    
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 فتختفي حينها األزمات لتكون جمرد مسائل فقهية خيتلف الناس حوهلا ومىت ظهر احلكم(  65:النساء) ﴾
 .الشرعي رفع االشكال

املشاكل السياسية واالضطرابات ذي األنظمة الدسدتورية  حل يف عحلر املؤسسات تكون أذم أدوات و
كون حمل اختالف يف بعدض  يو،اجملتمع و الدولة، و مجيعها يعتريه النقص ذوية واألساسية اليت تعكس 

التحرز منه، وأي سياسة ال تدتعظ   وذ ا أمر البيعي يعترض مسرية الدول واجملتمعات وال ميكن،جوانبه 
سياسة غري واقعية، وألجل ذلك فمن السياسة الشرعية احلرص على تقوية قدرة  دتعاألمة  ةهب ا يف مسري

دولة الشريعة على جماهبة املشاكل واالضطرابات، وذ ا يتطلب أن حيكم يف كل نازلة حبكدم شدرعي   
وظهدور العمدل هبد ه    وامللمات ات املشاكل يتطلب بيان األحكام عند أول مقدم عدبصحيح، وذ ا 

اخلليفة العادل عمدر بدن   من أذم تطبيقات قول ذلك يعد واألزمات، النوازل واألحكام قبل استفحال 
ولنا أن نتخيل لو أن كل ، "حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" : -اهلل  هرمح –عبدالعزيز 
يد مبحلدا   ويستبدل ما ُق ،باحلد األدىن الالزم  وال يقيدذا إاليطلق املحلا ينشيت تنظيم كل و،نظام يسّن 

فيده،  ُتوِسدع  مث  مشدروعٌ  محللحة ختطر على البال فتح هلا الريٌق كل لو أن:قل تساويه أو تفوقه، بل 
ذ ا ما حيققة تطبيق الشريعة السمحة بحلورة صحيحة وذ ا ما خنسره كل  ئٍ   فكيف يكون حالنا حين

  .يوم بتقحلرينا
 .ذ ا ما لزم بيانه و تيسر ذكره وإيراده  
 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل 
 والحلالة والسالم على سيد املرسل  وعلى آله وصحبه أمجع ،،،
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اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة احلكام (ذد3012ت)الفاسي،أبو عبد اهلل، حممد بن  أمحد بن حممد .66
 .دار املعرفة اازء الثايناملعروف بشرح ميارة،

دراسة :السياسة الشرعية مصدر للتقنني بني النظرية والتطبيق، (ذد3430)حممدالقاضي،عبداهلل حممد  .61
 (.ن. د.د)،الطبعة األوىل،القاذرةتأصيليه للوحدة اجلامعة بني السياسة والفقه يف الشريعة

أنوار الربوق يف : الفروق(ذد614ت)القرايف،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن .61
 .عامل الكتب،جزء رابع:، بريوتروقأنواء الف

دار :شريعة اإلسالم صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان،الطبعة األوىل،القاذرة(م3221)القرضاوي،يوسف .62
 .الحلحوة للنشر والتوزيع

 /2موسوعة فقه عمر بن عبدالعزيز،(م2005)قلعه جي،حممد رواس .10
، بدائع الصنائع(م3221 –ذد 3431( )ذد 511ت)محدالكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أ.  13

 دار الكتب العلمية ،جزء خامس:الطبعة األوىل، بريوت
،،البعة محلورة عن البعة َمَجلَُّة اْلَأْحَكاِم اْلَعْدِليَِّة:انة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية .12

 .كراتشينور حممد،كارخانه جتارِت كتب،آرام با ،:قدميةالناشر
، أالروحة دكتوراه حلقة ثالثة، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح(ذد3434)الالوي،البشري بن املكي عبد .11

 .جامعة الزيتونة:املعهد األعلى للشريعة،تونس
التشريع وسن القوانني يف الدولة ( م3220 -ذد 3430 )مفيت،حممد بن أمحد والوكيل ،سامي صا   .14

 كلية العلوم اإلدارية،جامعة امللك سعود:البحوث ،مركز  ليليةدراسة حت:اإلسالمية
السيادة وثبات األحكام يف النظرية (م3223 -ذد 3433 )مفيت،حممد بن أمحد والوكيل،سامي صا   .15

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، (31")سلسلة حبوث الدراسات اإلسالمية"السياسية اإلسالمية
 قرى، مكة املكرمةجامعة أم ال

 .الدار السعودية للنشر والتوزيع:،جدةتدوين الدستور اإلسالمي(ذد3405)املودودي،أبو األعلى املودودي .16
البحر الرائق شرح كنز (م3221) (ذد 130ت)النسفي،أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود  .11

 .نحممد علي بيضو: دار الكتب العلمية،منشورات:بريوتالدقائق،
معني احلكام فيما يتردد بني (م3211 -ذد 3121)الطرابلسي احلنفي،عالء الدين أبو احلسن علي بن خليل .11

 .جزء ثاين.مطبعة محلطفى احلليب:حممد جنيب املطيعي،الطبعة الثانية،القاذرة:،حتقيقاخلصمني من األحكام
 -ذد 3425( )ذد3326ت)النفراوي األزذري،أمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين .12

الشيخ عبد الوارث حممد علي،دون :،حتقيقالفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين(م3225
 . دار الفكر: البعة،بريوت

دار :،الطبعة األوىل، بريوتمتنن الرسالة(ذد116ت )النفزي القريواين أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن .10
 .االفكر

مؤسسة :،الطبعة األوىل،بريوتكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال(م3212)الدين املتقي اهلندي عالء .13
 . الرسالة
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مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة (م3221 -ذد 3432)اليويب، حممد سعد بن أمحد بن مسعود .12
 .دار اهلجرة:، الطبعة األوىل،الرياضالشرعية

دار :الطبعة األوىل،محلر(مظامل)،مادةاملوسوعة الفقهيةسالمية بالكوي ،وزارة األوقاف والشؤون اإل .11
 11الحلفوة،اازء 

. ذد3412ذو القعدة  23 جملة الزيتونة،فقه تقييد املباح،ياس  بن علي، .14
http://www.azeytouna.net/Usul/Usul002.htm 

أكتوبر 1 -رمضان،ذد 23بعاء ،األرمنوذج أموي:عهد عمر بن عبد العزيزالحلاليب،علي حممد حممد، .15
 .ذد4/2/3411مساًء  1.40:تاريخ الدخول/ http://ramidiabi.maktoobblog.comم،2001

 .هنى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث -ِكَتاب اْليتمَضاِحيِّ  -صحيح مسلم  .16
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